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منبج/ آزاد كردي - دماؤه المباركة؛ خضبت 
ترابها الطاهر في حملة تحرير مدينة منبج 

التي انطلقت في مثل هذه األيام من عام 
2016م، فنال الشهيد القائد فيصل أبو ليلى، 
شرف »الشهادة«، وارتبطت حملة التحرير 

باسمه حيث شّكل نبراساً خالداً للنضال 
والمقاومة لكل األحرار.

بعد مناشدات عديدة من قِبل سكان منبج 
إلنقاذهم من جحيم داعش الذي أذاقهم الموت 

والثبور، فلبى األحرار الدعوة دون هوادة 
بإعالن حملة تحرير منبج وفي مقدمتهم البطل 

فيصل أبو ليلى الذي قدّم روحه رخيصة في 
الذود عن أهله وأرضه في منبج لتبقى حياته 

نهجاً سيرة ومسيرة.

ومضة عن مولده ونشأته

وِلدَ الشهيد فيصل سعدون في مدينة منبج 
من عام 1984م، من أسرة كرديّة وطنية 
ومناضلة، له ثالث من األخوة أكبر منه 
واثنين أصغر منه، استشهد شقيقه أثناء 
مرافقته للقائد عبد هللا أوجالن، لم يُكمل 

دراسته إال أنه عمل ميكانيكياً فُعِرف عنه 
إدارته لشؤون العائلة التي كانت في يده بكل 
مفاصلها، وكان ُمخلصاً للحزب، كما اشتهر 
بنزعته الثورية وعدم قبوله للظلم على أحد 
وبتواضعه ومجالسته للكبار والصغار، قبل 

أن يرى نفسه قائداً عسكريا، انضم للثورة سراً 
في منبج بداية 2011م.

انضاممه للحركة الثوريّة

وشّكل أبو ليلى مع عبدو مصروع جبهة 
األكراد في عام 2012 م فعمل على تنظيم 

الحركة الكردية في 
منبج، ثم توجه لحلب 

وقاتل النظام وحرروا 
وقتها اإلطفائية 

وقسم المخابرات، 
وقاوم في األشرفية 

لستة أشهر تعلم فيها 
مقاتلو جبهة األكراد 

قتال الشوارع، 
وغدا كل عنصر 

منهم كادراً متمكناً 
في قتال الشوارع، 
وناضلوا كثيراً في 

ريف حلب الشمالي، 
ثم عادوا لمنبج، 

وعندما رفضت غرفة 
عمليات حلب التي 

تأسست عام 2012 
قبول جبهة األكراد 

بينهم ألنهم ُكرد، 
انسحب وعاد هو 

ورفاقه لمنبج وذهب 
قسم منهم إلى عفرين، 

وغيّروا اسمهم 
ألحرار سوريا ليقاتلوا 

مع الجيش الحر 
ويفهموا تكتيكاتهم، 

وبقيت جبهة األكراد بقيادة عبدو مصروعاً 
في حلب. 

أكمل نضاله مع أحرار سوريا دون صديقه 

في منبج حتى وصول داعش إليها عام 2013 
وكان آخر فصيل في منبج، يقاوم ضد داعش، 

في المقابل كان هنالك 88 فصيالً للفصائل 

المسلحة للجيش الحر في منبج، اتفقوا في 
بادئ األمر على مقاتلة داعش، إال أن جميعهم 
فيما بعد قاموا بمبايعة داعش سراً، وهاجموا 

أحرار سوريا، مما اضطرها لالنسحاب 

من منبج، واستقروا في قرية قره قوزاق، 
وبقي أبو ليلى برهةً من الوقت، ثم انسحبوا 
إلى قرية قروج أثناء مهاجمة داعش لمدينة 
كوباني في 15 

أيلول، فقاوم في 
كوباني، واستشهد 

ثمانية من رفاق 
دربه، وكان عدد 

رفاقه حوالي المئة.

قائداً للحملة

حين بدأت حملة 
منبج، ولم يكن 
األتراك حينها 

موافقين على دخول 
الكرد إلى الطرف 
اآلخر، حجتهم في 
ذلك أن حدّهم هو 

ما قبل السدّ من 
الشرق، وبما أن أبو 
ليلى قاتل في منطقة 
ذات أغلبية عربية، 

واسمه أيضاً 
يوحي بأنه عربي، 
وخاّصةً أن كتيبته 
كانت ضمن ألوية 

كتائب فجر الحريّة 
المسماة بشمس 

الشمال، فقد اتفق األمريكيون واألتراك على 
تولي قيادة أبو ليلى لحملة منبج؛ كونه منها، 

وثمة أمر آخر فأبو ليلى ذاهب لتحرير بلدته، 
وهكذا قاد تلك الحملة بكل اقتدار وجسارة، 

وبدأت الحملة على محورين اثنين، أحدهما 
من جهة جسر قره قوزاق، واآلخر من طريق 
سد تشرين بتقدم سريع وخاطف حتى وصلوا 

مشارف قرية أبو قلقل.

استشهاده

وقع بعض رفاق أبو ليلى في كمين، وكان 
عددهم خمسة أشخاص، فدخلوا إحدى القرى 

ظناً منهم أنها خالية، ولكن المفاجأة بدت 
بخروج خمسين من مرتزقة داعش وأحاطوهم 

وحاصروهم. وما أن سمع أبو ليلى بذلك 
حتى هرع على الفور لنجدتهم، بالرغم 

من محاوالت الرفاق لمنعه كونه ال يزال 
مريضاً إثر إصابة تعرض لها في معارك 

كوباني، فقام أبو ليلى بنجدتهم من الكمين، إذ 
قام بتفجير البيت الذي يتحصن به الخمسين 
داعشي بالسالح الثقيل والدوشكا، فلم يتمكن 

أياً منهم النجاة بل أحرق البيت بمن فيه، وأثناء 
عودة أبو ليلى إلى نقطته العسكرية، استُهدف 
إما بقذيفة هاون أو بصاروخ حراري، وكان 

حينها قد جلس للتّو بين رفاقه العائدين من 
المعركة، ونُقل أبو ليلى على إثرها على متن 

حوامة أمريكية إلى مدينة السليمانية للمعالجة، 
لكنه استشهد بعد أيام جّراء اإلصابة البليغة، 

وشّكل استشهاده صدمة كبيرة ليس على 
ورفاقه وحسب، وإنما أيضاً على اإلدارة 

األمريكية حيث نعاه مسؤول كبير فيها عبر 
حسابه في »تويتر«، وقال مبعوث الرئيس 

باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي، بريت 
ماكغورك، في تغريدته: »إننا سنصلي لروح 
الشهيد أبي ليلى، الذي ضحى بنفسه من أجل 

تحرير وطنه«.

في ذكرى الشهيد فيصل أبو ليلى؛ منبج تنتفض على 
المؤامرات وأعداء أخّوة الشعوب

نساء جل آغا ينددن بالعزلة المفروضة 
عىل القائد أوجالن..

أنقرة... أزمة رئيس ونظام واقتصاد

 نددت نساء جل آغا بالعزلة المفروضة على القائد األممي عبد هللا أوجالن وأكدن بأن هذه العزلة تأتي من نجاح 
مشروع القائد ونهج األمة الديمقراطية...«3

وجهاء عشائر: إن لم نحِم 
بلدنا َمْن سيحميها؟

  أوضح وجهاء وشيوخ العشائر في هيئة األعيان بقامشلو ضرورة تأدية واجب 
الدفاع الذاتي وحماية الوطن وعدم االنجرار وراء المخططات والمؤامرات الهادفة 

إلى ضرب استقرار المنطقة...«2

الثروة الحيوانية... هل ستنحسر 
للنصف هذا العام؟!

بعدسة دارين سلي

أسباب ُمتداخلة 
دفعت بمربي 

الماشية في شمال 
وشرق سوريا للتخلي 
عن جزء ليس بالقليل 

من مواشيه إلنقاذ 
حياة المتبقية منها، 

وهو ما قد ُيهدد 
الثروة الحيواني�ة 
 
ً
في المنطقة كما
، فهل من 

ً
ونوعا

حلول؟...«7

هيفيدار خالد

آلدار خليل

محمد القادري

تجّمع نساء زنوبيا...«3

المشروع الديمقراطي يف 
سوريا والتحديات...«4

اإلسالم والديمقراطية 
ـ3ـ...«6
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وجهاء عشائر: إن لم نحِم بلدنا َمْن سيحميها؟

صيانة أرصفة الشوارع 
الرئيسية في ديرك

مفوضية الالجئين تنتقد قرار الدنمارك 
ببحث طلبات اللجوء خارج أوروبا

مخيم ُمهجري كري سبي يستقبل أكثر من 500 
عائلة بعد توسعه للمرة الثالثة

»ميترو« يطالب وسائل اإلعالم بفضح انتهاكات 
تركيا في إقليم كردستان

وجهاء  أوضح  ـ   النايف  رؤى  قامشلو/ 
وشيوخ العشائر في هيئة األعيان بقامشلو 
ضرورة تأدية واجب الدفاع الذاتي وحماية 
المخططات  وراء  االنجرار  وعدم  الوطن 
استقرار  ضرب  إلى  الهادفة  والمؤامرات 

المنطقة.
في  حصلت  التي  األخيرة  األحداث  القت 
منبج رفضاً من قِبل أعضاء هيئة األعيان في 
شمال وشرق سوريا مشددين على أنها فتنة 
في  افتعالها  إلى  الخارجية  األطراف  تسعى 

المنطقة لزعزعة األمن السائد في المنطقة
حماية الوطن واجب على شبابنا

السادة ممثل  بيّن حسين  السياق  وضمن هذا 
عشائر بني سبعة وعضو هيئة أعيان شمال 
وشرق سوريا بأن ما حدث في منبج مؤسف 

في كل المقاييس وغير مقبول.
ودعا الشبيبة في جميع مناطق شمال وشرق 
سوريا بشكل عام ومنبج بشكٍل خاص ومن 
الدفاع  تأدية واجبهم في  إلى  الشعوب  جميع 
فإن  الواجب  هذا  رفض  عدم  »يجب  الذاتي 

لم يدافع ويحمي الشباب بلدنا من سيحميها«.
أهالي  يعي  أن  ضرورة  على  وشدد  كما 
منبج  في  واألعيان  الشيوخ  وكافة  المنطقة 
يسعى  التي  الفتنة  وراء  االنجرار  عدم  إلى 
في  والوقوف  تأجيجها  إلى  األطراف  بعض 
وجه المرتزقة والخاليا النائمة الساعيين إلى 

زعزعة األمن وزرع الفتن.
بني  عشائر  ممثل  السادة«  »حسين  واختتم 
وشرق  شمال  أعيان  هيئة  وعضو  سبعة 
اإلدارة  دور  إلى  باإلشادة  حديثه  سوريا 
»اإلدارة  شعبها:  مطالب  تحقيق  في  الذاتية 
ألبناء  الكثير  تقدم  زالت  وال  قدّمت  الذاتية 
المنطقة دون التمييز بين الشعوب بأعراقهم 
المتعددة، وهي تقف إلى جانب شعبها وهدفها 
األول مطالب الشعب واحتياجاته وتبين ذلك 
من خالل إلغاء القرار119 استجابةً لمطالب 
شعبها، وعملت وقدّمت الكثير من الخدمات 
كافة  على  المنطقة  شأن  من  ترفع  التي 
األصعدة منها السياسية والعسكرية واألمنية 

واالقتصادية واالجتماعية«.
محاوالت لخلق الفتنة

في  العشائر  أعيان  هيئة  رئيس  قال  وبدوره 
تربه سبيه عالء الدين أحمد »إن ما حدث في 
منبج هو أمر مرفوض، وال يدل على أخالق 
هو  الذاتي  الدفاع  فواجب  العشائر،  أبناء 

واجب مقدس ومفروض على كل شاب من 
مكتسبات  على  اعتداء  وأي  الطوائف،  كافة 
اإلدارة الذاتية هو اعتداء علينا وعلى كل فرد 

من أفراد الشعب«.

باألعمال  يد  له  كان  من  كل  أدان  وبدوره 
المؤسسات  وحرق  والتعدي  التخريبية 
لمرتزقة  تابعاً  واعتبره  العامة  والممتلكات 
االحتالل التركي، موجهاً رسالته إلى وجهاء 
دعم  بضرورة  وشبابهم  وشيوخهم  العشائر 
اإلدارة  ومساندة  الديمقراطية  سوريا  قوات 

الذاتية فهي تمثل أمانهم ووجهة حمايتهم.
وشرق  شمال  أعيان  هيئة  أن  ذكره  الجدير 
من  الثالث  بتاريخ  بياناً  أصدرت  قد  سوريا 
حزيران الجاري في قامشلو أظهروا موقفهم 
تجاه األحداث في منبج منوهةً بأن الهجمات 
النظام  قبل  من  تتزايد  الذاتية  اإلدارة  على 
والتابعين له خاصةً بعد مسرحية االنتخابات 
القرار  تجاهلت  والتي  سوريا  في  الرئاسية 
الدولي 2254 لذا لم يجد أمامه سوى افتعال 
شمال  شعوب  بين  والعرقية  الطائفية  الفتن 
اللحمة  زعزعة  محاوالً  سوريا  وشرق 
ضرورة  إلى  ولفتت  واالستقرار  الوطنية 
وإفشالها  المؤامرات  تلك  وجه  في  الوقوف 

عن طريق التكاتف.

الحدائق  شعبة  باشرت   - ديرك  روناهي/ 
الجزيرة,  إقليم  في  بديرك  الشعب  بلدية  في 
بأعمال صيانة األرصفة والمنصفات وتركيب 

الدرابزين في شوارع وأحياء ديرك.
الخميس  يوم  ديرك,  في  الشعب  بلدية  عملت 
صيانة  على  الجاري,  أيار  شهر   من  الثالث 
وذلك  المنطقة  في  الرئيسية  الشوارع  أرصفة 
المرافق  وتحسين  لتطوير  حمالتها  ضمن 

العامة في الناحية.
الشعب  بلدية  في  اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
على  شارفت  الصيانة  ورشات  أن  بديرك, 
شارع  على  المهترئة  األرصفة  صيانة  إنهاء 
استمرار  مع  الناحية,  في  الرئيسي  الكورنيش 
الدرابزين منصف  العمل في صيانة وتركيب 

شارع الكورنيش.
وأشار إلى أنه تم تحديد ستين نقطة متضررة 
أعمال  تتضمن  إذ  صيانتها,  على  العمل  تم 
الصيانة تقويم األنترلوك واألرصفة المهترئة, 
منصف  درابزين  وتركيب  صيانة  جانب  إلى 

الطريق.

متابعة  سيتم  بأنه  اإلعالمي,  المكتب  وبيّن 
المتضررة  والنقاط  األرصفة  صيانة  أعمال 
من قبل لجنة شعبة الحدائق في البلدية, ضمن 
من  االنتهاء  بعد  وذلك  المدينة,  شوارع سوق 

شارع الكورنيش الرئيسي.
وأكد المكتب اإلعالمي في بلدية الشعب بديرك, 
لبلدية الشعب أنهت  التابعة  بأن شعبة الحدائق 
حملة تنظيف قبل مباشرةً أعمال الصيانة, في 
شارع الكورنيش, شملت أعمال قص وتنظيف 
لوضع  والتجهيز  الرصيف  عن  األشجار 

الدرابزين.

مركز األخبارـ أبدت 
المفوضية السامية 

لألمم المتّحدة لشؤون 
الالجئين اعتراضها 

على قانون أقّرته 
الدنمارك مؤخراً، 

والذي يسمح بإجراء 
النظر في طلبات 

اللجوء في دول تقع 
خارج أوروبا.

وقال المفوض السامي 
لشؤون الالجئين، فيليبو 

جراندي في بيان، إّن 
المفوضية تعترض 

بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء 
وااللتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف 

خارجي أو دول أخرى.
ووصف جراندي قرار الدنمارك بأنّه تَخّلٍ 

عن مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، 

وأنّه في حال سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي 
اللجوء بالقوة للخطر.

ويتيح القانون الجديد للدنمارك، نقل الالجئين 
الذين يصلون البالد إلى مراكز لطالبي اللجوء 

في دولة شريكة يجري فيها بحث حاالتهم، 
وربما الحصول على حماية في تلك الدولة.

إدارة  أنهت  ـ  عين عيسى/ حسام إسماعيل 
مخيم مهجري كري سبي، والمنظمات العاملة 
الضرورية  التحتية  البنية  أعمال  ضمنه 
ضمن  الُمسجلة  الُمهّجرة  العوائل  الستقبال 
المجتمع  المخيم  إدارة  وطالبت  سجالتها، 
واإلغاثية  اإلنسانية  والمنظمات  الدولي 

التوجه للمخيم وتقديم الدعم له.
سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وأطلقت 
أعمال التوسعة )الثالثة( في المخيم منذ بداية 
شهر تشرين األول من العام 2020، وبدأت 
المنظمات  مع  بالتعاون  المعنيّة  الجهات 
التوسعة،  العاملة في المخيم بتجهيز أرضية 
وتجهيز  البيضاء(،  )الكرابية  بمادة  ودحلها 
عدد من قطاعات التوسعة، والتي يبلغ عددها 
الصحي،  )الصرف  بتجهيزات  قطاع   23
الكهرباء.....الخ(،  تمديد  المياه،  وخزانات 
الستقبال عدد من العوائل تتراوح بين )500 

ـ 600( أسرة ُمهّجرة.
سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وأتمت 
واإلغاثية  اإلنسانية  المنظمات  مع  بالتعاون 
بشكل  التحتية  البنية  المخيم  في  العاملة 

الثالثة فيه، وأصبحت جاهزة  للتوسعة  كامل 
الستقبال األعداد المقررة من األسر المسجلة، 
األعمال  تلك  انتهاء  بانتظار  كانت  والتي 

الضرورية ليتسنى لهم الدخول إلى المخيم.
مهجري  لمخيم  المشترك  الرئيس  وبحسب 
سيبدأ  المخيم  »فإن  شيخ  محمد  سبي  كري 
بداية األسبوع القادم باستقبال العوائل، وسيتم 
الالزمة  التجهيزات  واستالم  الخيام،  نصب 

لقاطنيه«. 
المهجرين  باستقبال  »البدء  الشيخ  وأردف 
لهذه المرحلة سينهي معاناة العوائل المتواجدة 
استقبال  جانب  إلى  المخيم،  في  )رديف(  كـ 
في  المسجلة  العوائل  من  النصف  يقارب  ما 
إنسانية،  ظروفاً  يعانون  والذين  المخيم، 
من  تهجيرهم  بعد  للغاية  صعبة  واقتصادية 
مناطقهم منذ بدء العدوان التركي على مناطق 

شمال وشرق سوريا«.
اإلنسانية  المنظمات  شيخ  محمد  وطالب 
مخيم  الى  بالتوجه  والمعنيين  واإلغاثية 
مهجري كري سبي، وتكثيف الدعم اإلغاثي 

اإلدارة،  ومساعدة  المخيم،  لدعم  والطبي، 
وتحمل مسؤولياتها اإلنسانية تجاه المهجرين.
هذا ومن المقرر احتواء العوائل يوم األحد 6 

حزيران الجاري.

عن  للدفاع  ميترو  مركز  طالب  األخبارـ  مركز 
الكردستانية  اإلعالم  وسائل  الصحفية،  الحريات 
والعراقية والدولية والمدّونين على وسائل التواصل 
اإلنسان  بحق  التركيّة  الجرائم  بمتابعة  االجتماعي 

والبيئة في إقليم كردستان.
الصحفية،  الحريات  عن  للدفاع  ميترو  مركز  ودعا 
في بيان، وسائل اإلعالم العراقية والدولية، إلى إيالء 
االهتمام الجدي والفاعل بما يحدث في أجزاء واسعة 
من أراضي إقليم كردستان، والتي يفرض فيها جيش 
االحتالل التركي سيطرته عليها، مشيراً إلى أن تلك 
الهجمات أدت إلى اإلضرار بحياة آالف المواطنين 
والنزوح  القرى  مئات  هجر  إلى  اضطروا  الذين 
الجسيمة  إلى األضرار  إضافة  أمناً  أكثر  أماكن  إلى 
الدونمات من األراضي  نتيجة احتراق آالف  بالبيئة 
جيش  قطع  عدا  الطبيعية  والمحميات  الزراعية 
االحتالل التركي آلالف األشجار المثمرة والطبيعية.

دولياً  المحرمة  لألسلحة  تركيا  استخدام  إلى  ولفتت 
والتي تؤدي إلى تلوث التربة والبيئة لمئات السنين.

إقليم كردستان  المركزية وحكومة  الحكومة  وطالب 

إلى »وقفة جدية ضد هذا الخرق الواضح والفاضح 
الصداقة  ولعالقات  الدولية  واألعراف  القوانين  لكل 
الجهات  المركز  يطالب  كما  المتجاورة،  الدول  بين 
بسالمة  منها  المهتمة  وبالذات  الدولية  والمنظمات 
عليها  والضغط  التركيّة  االنتهاكات  إدانة  إلى  البيئة 
والخروقات  واالعتداءات  التجاوزات  هذه  إليقاف 
للبيئة  والمعادية  اإلنسان  لحقوق  المنافية  التركيّة 

والحفاظ عليها«.
الخروقات  وتغطية  متابعة  ضرورة  على  وشدد 
التركيّة  السلطات  لتشكل عامل ضغط على  التركيّة 
والبيئة، موضحاً  اإلنسان  بحق  الجرائم  تلك  إليقاف 
الفرق  عمل  تسهيل  المسؤولة  الجهات  على  بأنه 
إلى  للوصول  أمامها  المجال  وفسح  اإلعالمية 

المناطق المتضررة.
إقليم  في  منظمات  سبع  دعت  ذلك  إلى  إضافة 
لالحتالل  حد  لوضع  الدولي؛  المجتمع  كردستان 
باشور  أراضي  واحتالل  المجازر  وإيقاف  التركي 
كردستان، ومحاسبته لتدمير طبيعة كردستان وسرقة 

مكتسباتها.

الصحفيين/ات،  حقوق  عن  للدفاع  ميترو  ومركز   
تأسس في آ ب 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين/

ات والمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان، وبالتعاون مع 
معهد صحافة الحرب والسالم )IWPR( األمريكية، 
والدفاع  والصحفيين  الصحافة  حرية  مراقبة  بهدف 

عنهم وحمايتهم في إقليم كردستان.

مذكرة: إخطار   
في الدعوى رقم أساس 985  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد الكردي بن عباوي           
والجهة المدعى عليها: محمود المنصور بن علي   
بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2064/ لعام 2021م

على السيد: عايد الخاطر بن علي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حمدو بن األحمد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 566 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: 1- محمد بشير عمان -2- عادل خلو بن محمود 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/6/15م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: فارس العلي بن حسن                         
بطلب: تثبيت بيع سيارة   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 725 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد أحمي بن صالح 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مراد حمو بن حمزة                            
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 659 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد عبد هللا الفارس   
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد بن مصطفى                              
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار   
في الدعوى رقم أساس 555  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمود العبد هللا ابن صالح        
والجهة المدعى عليها: عبد الملك ابن هاشم           
بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1685/ لعام 2021م

على السيد: حسين الخلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/6/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: آالء سويد بنت وائل، بطلب: تفريق لعلة 

الغياب وتثبيت نسب 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /375/ لعام 2021 م

على السيد: محمود البكار بن جمعة الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/6/10م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فاروق الحساوي بن محمد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع مركبة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
مذكرة دعوىديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

في الدعوى رقم األساس /2215/ لعام 2021 م
على السيد: محمد عبد هللا العيسى الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد خالد الخلف الشبلي، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 973 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم الكواس بن طه   
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: إبراهيم إبراهيم بن عثمان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى   
في الدعوى رقم أساس 241  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حميدي رشاد الحميدي         
والجهة المدعى عليها: عبد الكريم رشاد الحميدي- سالمة رشاد 

الحميدي- علي رشاد الحميدي- خزنة رشاد الحميدي- محمد رشاد 
الحميدي           

بدعوى: حصر إرث تاريخ الجلسة 2021/6/14م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2055/ لعام 2021م

على السيد: مؤيد الحمادة بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين الحسن بن علي، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة     

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى للمستأنف عليه صادرة عن محاكمة استئناف الشعب في كوباني
رقم أساس الدعوى  172/ 2021م 

اسم المستأنف عليه ونسبته: صالح حسين بن عبد السالم    
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية

إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك فريد عثمان بن دريعي    
بطلب: منع تعّرض 

يوم األحد الواقع في 2021/6/13م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك لبيان دفاعك وإال 

سوف تجري المعاملة القانونية.. بحقك حسب األصول 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 151 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته:  توركان- زكية - إبراهيم- علي- مصطفى- 
داميرجي بن محمد   

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 

األربعاء الواقع في 2021/6/9م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: نجاح داميرجي ورفقاه                         

بطلب: توزيع تركة  
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 834 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مازن علوش بن عيسى          
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/6/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد األحمد بن أحمد                      
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2120/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد األحمد الحمادة الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/6/16م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عبد القادر اإلبراهيم، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2185/ لعام 2021 م

على السيد: صالح محمد السمعو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األحد الواقع في 2021/6/13م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمود حمود الخشاب، بطلب: تثبيت ببع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2213/ لعام 2021 م

على السيد: محمد سلمو الناشف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

2021/6/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عثمان كنجو، بطلب: تثبيت 
بيع

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /372/ لعام 2021 م

على السيد: علي الكردي بن محمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/6/10م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أسامة الكتاب بن محمد، 

بطلب: تثبيت عقد بيع مركبة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

أحمد موسى بن عبيد رقم أساس الدعوى 686 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد موسى بن عبيد  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 

االثنين الواقع في 2021/6/14م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: علي الخليفة بن إسماعيل    

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى   
في الدعوى رقم أساس 513  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إسماعيل فيصل اإلبراهيم    
والجهة المدعى عليها: خلف الرحيم بن جاسم         

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1707/ لعام 2021 م

على السيد: عثمان خلف بن صالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/6/9م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم العصمان بن صالح، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 578 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عريف محمد العلي- حميد محمد 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبد الملك حسين                       
بطلب: تثبيت بيع   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 725 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد أحمي بن صالح 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مراد حمو بن حمزة                            
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1846/ لعام 2021 م

على السيد: وليد عبد الرحمن السواس الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/6/10م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: شواخ الحاج مصطفى، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 1216  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: قاسم مزعل الحامد         
والجهة المدعى عليها: جمعة أحمد الصبر  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/14م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1189/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الحكيم العجاجي بن محمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2021/6/15م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: محمد عيسى الجدوع بن عبد العزيز، بطلب: عودة لمأجور
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1647/ لعام 2021 م

على السيد: محمد عامر البكور الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/6/9م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد العساف، بطلب: تسجيل 
سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2209/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حبش سمعو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/6/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد حبش سمعو، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 969 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد المصطفى بن عبد هللا     
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أحمد خلف مصطفى   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار   
في الدعوى رقم أساس 339  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ريمة خليف الفرج         
والجهة المدعى عليها: جهاد حسن الشحادة 

بدعوى: تفريق لعلة الغياب  تاريخ الجلسة 2021/6/14م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2066/ لعام 2021 م

على السيد: وليد العلي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

خليل الحمادة، بطلب: تثبيت عقد سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 942 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد عيد العبيد 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبدو علي بن جندي                      
بطلب: تثبيت بيع  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 803 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد نمر جقالن بن محمود ديب  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أحمد البوزو بن محمد                             
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2022/ لعام 2021 م

على السيد: غانم الحشاوي بن إسماعيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/6/10م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد مصطفى بن عثمان، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1444/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد جاسم الموسى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2021/6/10م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: هال الشويش بنت خالد، بطلب: تفريق  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 380  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الحميد العويهي 
والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح العويهي  

بدعوى: إعادة محاكمة تاريخ الجلسة 2021/6/14م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2262/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حافظ الخلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 

في 2021/6/7م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد حاج 
جنيد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

مذكرة دعوىديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /2216/ لعام 2021 م

على السيد: عادل الصبيح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/6/9م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جاسم العطية، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 971 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد الكريد بن علي      
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أحمد الخلف المصطفى بن صالح  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2267/ لعام 2021 م

على السيد: حسين المحيميد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/6/16م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عايد العوض، 

بطلب: تثبيت عقد سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 200  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إدريس سيدو بن عارف                 
والجهة المدعى عليها: أحمد المخلف بن زاير  

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1901/ لعام 2021 م

على السيد: عبد هللا خلف العبد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 

في 2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عبد هللا 
العسكر، بطلب: تثبيت عقد بيع    

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2202/ لعام 2021 م

على السيد: خالد أحمد الدعبول الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فواز أحمد رشيد، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: إخطار   
في الدعوى رقم أساس 601  لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: فواز عجان   

والجهة المدعى عليها: علي النمر  
بدعوى: بيع  سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى   
في الدعوى رقم أساس 243  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد طركي العواد           
والجهة المدعى عليها: جالل مصطفى ابن عثمان   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/14م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1907/ لعام 2021 م

على السيد: خلف الخلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2021/6/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جعفر إبراهيم 

فردوني، بطلب: تثبيت عقد سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2054/ لعام 2021 م

على السيد: محمود الحميدي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في 2021/6/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين حسن 

بن علي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 957 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم عبادة الحسين     
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد إسماعيل بن عثمان                           
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2063/ لعام 2021 م

على السيد: خالد أيوب الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/6/14م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: المهدي أيوب، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2237/ لعام 2021 م

على السيد: جبر الخلف بن مصطفى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/6/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ميزر الشبلي، بطلب: تثبيت عقد سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2186/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد عبد الوهاب شدو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/6/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمد العلو بن سعدون، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2183/ لعام 2021 م

على السيد: عيسى األحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/6/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: مها العبود، بطلب: تفريق  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /376/ لعام 2021 م
على السيد: خلف الحمادي بن عبد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/6/9م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد رمضان بن محمد، 

بطلب: تثبيت عقد بيع مركبة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 793 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عالء الدين خليل األحمد 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/6/7م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: والت رشاد المستو
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2060/ لعام 2021 م

على السيد: طه أحمد الجاسم الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في 2021/6/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ربيع ياسين 

نعمة، بطلب: تثبيت عقد سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1717/ لعام 2021 م

على السيد: إسماعيل عيسى محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2021/6/13م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمود أحمد المطر، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1916/ لعام 2021 م

على السيد: عبد السالم حسن الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/6/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسر اإلبراهيم، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2199/ لعام 2021 م

على السيد: حسين الشيخو أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/6/16م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عيسى األحمد الموسى، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: إخطار    
في الدعوى رقم أساس 1127  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: رمضان المحمد بن عثمان      
والجهة المدعى عليها: شريف الجبلي بن عبد الفتاح          

بدعوى: بيع  سيارة  تاريخ الجلسة 2021/6/10م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
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103 المرأةالرياضة

 تجّمع نساء
زنوبيا

قبل أياٍم أعلنت النساء في مؤتمٍر تأسيسي 
بمدينة الرقة السورية تحت شعار: »بنضال 
ونصنع  ثورتنا  سنحمي  المنظم  المرأة 
تحت  جديٍد  نسائّيٍ  تنظيٍم  عن  السالم«، 
جميَع  يمثل  زنوبيا«،  نساء  »تجّمع  اسم: 
ودير  والرقة  الطبقة  مناطق  من  النساء 
تسميتَه  أخذ  زنوبيا  نساء  تجّمُع  الزور.   
من اسم ملكة تدمر »زنوبيا« التي ُعِرفَْت 
سوريا  حكمت  والتي  التاريخي،  بتمردها 
بشجاعتها  ُعِرفت  حيُث  طويلة،  لسنين 
واشتُِهَرت  واللغة،  التاريخ  في  وثقافتها 
من  وقت  في  المحاربة.  بالسيدة  أيضاً 
ُملِهمة  الملكة  تلك  أصبحت  األوقات 
المثقفين وأيقونةَ الحركة النسائية ومصدَر 
إلهاٍم بالنّسبَة للمثقفين في المنطقة لما ذاع 
صيتها.  تأسيُس تجّمع نساء زنوبيا خطوةٌ 
القْت ردودَ فعل إيجابيَّةً، حيث تعتبر هذه 
المناطق  في  نوعها  من  األولى  الخطوة 
المحررة حديثاً من يد داعش، مثل: الرقة 
خاصةً  سوريا،  في  الزور  ودير  والطبقة 
المناطق  هذه  في  المرأةُ  عانت  أن  بعد 
د وواجهت أساليَب وحشيَّةً  التهميَش الُمتعمَّ
سيطرة  إبَّاَن  وجودها  لطمس  وبشعةً 
وارتكابه  المنطقة  على  اإلرهابي  التنظيم 
من  ومنعها  بحقها  االنتهاكات  أنواع  أبشَع 
أبسط حقوقها في الحياة.   بعدَ أربعِ سنوات 
داعش  من  المناطق  هذه  تحرير  على 
التنظيم بدايةَ  اإلرهابي، يعتبر تشكيُل هذا 
بالحرية  المطالبة  المناضلة  المرأة  ميالِد 
والحياة الكريمة، بعد أن تمكَّنت من تنظيم 
ذاتها في المؤسسات والمجاالت التنظيمية 
والسياسية كافَّة.  تكاتُُف وتالحُم النساء معاً 
أثمَر عن بروز »تجّمع نساء زنوبيا« الذي 
لتوحيد  الماضية،  السنوات  طول  على  تمَّ 
خالله  من  والوصول  المرأة  وإرادة  فكر 
سوريا،  في  النساء  أطياف  مختلف  إلى 
وتمكينهنَّ في المستويات جميعها؛ وليكوَن 
لُهنَّ بذلك دوٌر بارٌز في قيادة المرحلة نحو 
آمال  وتحقيق  سوريا،  في  السياسي  الحِلّ 
وتطلعات المرأة السورية، وإحالل السالم 
هذا  نعم،  السورية.   األرض  على  الدائم 
المرأةُ  ما زرعتْه  ثمرةُ  إال  هو  ما  التّجمع 
على مدار أربعِ سنوات في هذه المناطق.  
ليست  منطقٍة  في  زنوبيا  حفيداُت  اليوَم 
لتْها زنوبيا  بعيدةً عن تدمر، البقعِة التي حوَّ
إلى أسطورة، يعلنَّ عن تنظيٍم ونهجٍ جديٍد 
الملكة  نعم،   . يمثلُهنَّ كي  الحياة  مسار  في 
زنوبيا تحدَّْت روما، وأصبحْت واحدةً من 
أعظم الملكات على مّرِ التاريخ، فقد جعلت 
األدنى؛  الشرق  في  ُعظمى  قوةً  تدمَر  من 
وألنَّ صعودَها السريَع ألهَم الجميَع كان ال 
بدَّ أن تكون هذه المرأةُ الفذةُ مضرباً للمثل 
النِّْسِوي  التنظيم  لهذا  بها  يحتذى  وقدوةً 
الجديد الذي ُوِلدَ من رحم المعاناة والمقاومة 
والفتيات  النساء  من  المئات  أبدتها  التي 
أرواحُهنَّ  فقدمَن  الشعوب،  مختلف  من 
للمكتسبات  وحمايةً  الوطن  لتراب  فداًء 
وشرق  شمال  في  المرأة.    حقّقتْها  التي 
فيه  أثبتْت  حقيقي،  ثوريٌّ  َحَراٌك  سوريا 
مشاربها  وتنّوع  بأطيافها  السورية  المرأةُ 
والميادين  الساحات  كافة  على  جدارتَها 
السياسية والثقافية والعسكرية واالقتصادية 
واإلدارية، فبنْت تنظيَمها الخاصَّ بها إيمانًا 
الفعّال  المرأة ودوِرها  ر  منها بقضايا تحرُّ
فلعبِت  حر.  ديمقراطي  مجتمعٍ  بناء  في 
المرأةُ العربية دوراً أساسياً وفعَّاالً ونشطاً 
بصمٍة  ترك  من  وتمكَّنت  الثورة  هذه  في 
مميَّزة فيها بتنظيمها الذي ال يزال مستمراً، 
إلى  منّوهةً  أجمع،  للعالم  مناراً  وأصبحت 
المرأة ساهم  أنَّ نضاَل ومقاومةَ وشجاعةَ 
في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق 

مطالبها في الحياة الحرة الكريمة.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

نساء جل آغا ينددن بالعزلة المفروضة 
على القائد أوجالن..

تجربة الشعوب السورية في 
ظل اإلدارة الذاتية هي األفضل

المرأة والفن في الطبقة.. حضور 
متميز وإنجازات متواصلة

جل آغا/ غزال العمر- نددت نساء جل آغا 
بالعزلة المفروضة على القائد األممي عبد هللا 
أوجالن وأكدن بأن هذه العزلة تأتي من نجاح 

مشروع القائد ونهج األمة الديمقراطية.
تتعالى أصوات الشعب الكردي المطالبة بحرية 

القائد أوجالن وإنهاء العزلة المفروضة عليه 
مؤكدين بأنّه يمثل منهجاً فكرياً فلسفياً يحمل 
بأفكاره حلوالً لكثير من األمور العالقة في 

الشرق األوسط بشكل عام وللقضية الكردية 
خاصةً.

تنتهج دولة االحتالل التركي سياسات تعسفية 
تخلو من اإلنسانية بحق القائد عبد هللا أوجالن 

منذ يوم اعتقاله في 15 شباط من عام 1999م، 
وتفرض عليه عزلة مشددة تتمثل بمنع لقائه 

بأهله وذويه ومحاميه واالطمئنان على صحته 
ووضعه.

خرق تركيا لألعراف الدولية

سؤاٌل توجهنا به 
إلدارية مؤتمر ستار 

ميادة الخلف التي 
أكدت بأّن العزلة 

المفروضة على القائد 
في جزيرة إمرالي 

ما هي إال دليل حقد وخوف من شخص قيادي 
استطاع كسب ثقة الشعوب حتى من وراء سور 

السجن. وأضافت بأّن ممارسات هذا العدوان 
واستمراره بالمؤامرات على شعوب المنطقة 

بدءاً من اعتداءات شنكال وصوالً الحتالل 
عفرين وسري كانيه وتهجير أهلها ما هي إال 

خرق لألعراف الدولية وحقوق اإلنسان.

تخىش من نجاح مرشوع
 األمة الدميقراطية

مؤكدةً بأّن تركيا من خالل هذه التصرفات 
تؤكد للعالم يوماً بعد يوم مدى خرقها للقوانين 
الدولية ومعايير السالم الدولية الممارسة ضد 
القائد والشعوب اآلمنة، ومحاولة منها إلفشال 
مشروع األمة الديمقراطية الذي يسعى لضم 

جميع شعوب المنطقة تحت سقف التعايش 
المشترك والنهوض باألمة الديمقراطية. 

»من حق أي سجني رؤية أهله 
واللقاء مبحاميه«

أما اإلدارية في دار المرأة بجل آغا بيريفان 

شويش فقالت 
بذات السياق: 

»ما رفض 
المحاكم في 

تركيا لطلبات 
المحامي 
المتكررة 

للسماح بزيارة 
القائد إال وصمة 

عار على جبين اإلنسانية ورفض ألبسط حقوق 
السجين«.

متابعةً بأّن القائد عبد هللا أوجالن قائد ثوري 
يمتلك فكراً حراً ديمقراطياً ينادي بحرية 

الشعوب، وعقيدة يتمسك بها أبناء شعوب 
المنطقة لما وجدوا فيها من منهج يسطرون 
من خالله أروع صور الثبات والتصميم في 

المطالبة بحقوقهم.
ونوهت بيريفان بأّن العزلة المفروضة بحق 
القائد عبد هللا أوجالن »دليل نجاحه بإيصال 
أفكاره وتبني الشعب الكردي لقضيته في كّل 

بقاع األرض«.

كري  مقاطعة  نساء  أكدت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
منفتح  مثال  الذاتية  اإلدارة  بأن  أبيض  تل  سبي/ 
ونموذجي في المنطقة، وعلى هذا األساس نجحت، 
بها  واالعتراف  بدعمها  الدولي  المجتمع  وطالبن 

دولياً.
الديمقراطية  والمدنية  الذاتية  اإلدارات  تأسيس  بعد   
الذاتية  اإلدارة  تأسيس  إلعالن  النواة  كانت  التي 
المجتمع  على  لزاماً  كان  سوريا،  وشرق  لشمال 
الدولي االعتراف باإلدارة الذاتية كنموذج للحل على 
التي ال زالت تعاني تبعات اآلزمة  األرض السورية 
السورية التي انطلقت منذ عام 2011، وأثبتت اإلدارة 
الذاتية جدارتها خالل السنوات المنصرمة بعد تحرير 
واألعمال  اإلنجازات  من  الكثير  وتحقيق  المنطقة، 

الخدمية.
وزارت وفود أجنبية عدة مناطق شمال شرق سوريا 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  تحرير  مع  بالتزامن 
بتجربة  إعجابها  أبدت  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  وبعد 
إعادة  وجهود  الخدمية،  واألعمال  الذاتية،  اإلدارة 
إعمار المناطق التي تعرضت للدمار والخراب على 
يد المرتزقة، باإلضافة إلى تجربة المرأة في اإلدارة 
الذاتية، وإرجاع دورها الحقيقي والفعال في المجتمع 

بعدما كان مغيباً.
ناضج  كنموذج  الذاتية  باإلدارة  االعتراف  وبصدد 
كان  السورية  األراضي  كافة  على  يعمم  ومثالي 
تل  سبي/  كري  بمقاطعة  نساء  مع  لقاء  لصحيفتنا 

أبيض.

اإلدارة الذاتية مثال
 منفتح ومنوذجي

السورية  الثورية  الشبيبة  بحركة  اإلدارية  أشارت 
روشن علي في هذا السياق بأن التجربة التي عاشتها 
الشعوب السورية في ظل اإلدارة الذاتية هي التجربة 
األفضل، واألكثر مثاليةً في تاريخ الشعوب السورية، 
التي عانت منذ بدء األزمة السورية ويالت الحروب، 
ومرارة التهجير والنزوح، وعلى هذا األساس نجحت 
الشعوب على األرض السورية بحماية وإدارة نفسها.

دولي  اعتراف  هنالك  يكون  أن  »يتوجب  وأردفت: 
باإلدارة الذاتية، وإال فإن المجتمع الدولي لم يكن جاداً 
في ادعاءاته باصطفافه مع الشعوب السورية ودعمه 

لها في مجابهة األعداء، والوقوف بوجه المخططات 
وتهدد  ضده،  تحاك  التي  واالحتاللية  االستعمارية 

األمن والسلم الدوليين«.
للوفود  المتكررة  الزيارات  »بأن  روشن:  وبينت 
األجنبية خير مثال على االنفتاح الذي حققته اإلدارة 
الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا، لتقوم تلك الوفود 
ديمقراطية  ذاتية  إدارة  وجود  إلى  العالم  أنظار  بلفت 
تعمل على تحقيق مصالح وحقوق شعوبها التي عانت 
خالل  الجرائم  أنواع  وكافة  واالضطهاد  الظلم  من 

الفترة الماضية«.

املرأة أخذت دورها واملجتمع 
الدويل مسؤول..!

من جهتها أوضحت المواطنة إيمان محمد بأن اإلدارة 
أن  بعد  الطبيعية  مكانتها  إلى  المرأة  أوصلت  الذاتية 
كانت تعاني من تبعات الهيمنة الذكورية المطلقة في 
كافة المجاالت، وزادت: »واآلن هي تعمل بكل قوة 
وفعالية ضمن هيكلية اإلدارة الذاتية، وأصبحت مثاالً 

عالمياً يحتذى به«.
الذاتية،  باإلدارة  االعتراف  ضرورة  على  وأكدت 
مبينة بأن تجاهل هذه التجربة الديمقراطية هو تجاهل 
المرحلة  أن  حين  في  سوريا،  وشرق  شمال  لشعوب 
الحالية تتطلب من كافة الدول أن تسير على خطوات 
السورية،  الجغرافية  إطار  ضمن  الكامل  االعتراف 
أطلقتها  التي  المطالبات  كافة  اآلن  »وإلى  وتابعت: 
الذاتية  اإلدارة  في  والعسكرية  السياسية  الشخصيات 
لتحقيق اعتراف حقيقي يحقق استقراراً دائماً للمنطقة 
األجنبية  الوفود  وزيارات  فعلي،  تطبيق  يقابله  لم 
تحتاج إلى اعتراف حقيقي وعلني من قبلها لمشروع 

اإلدارة الذاتية«.
وطالبت إيمان في نهاية حديثها المجتمع الدولي بدعم 
الدائم  االعتراف  إعالن  على  والعمل  الذاتية  اإلدارة 
السورية،  لألراضي  التركي  باالحتالل  التنديد  ثم 
احتلتها  التي  األراضي  من  الخروج  على  إلجبارها 
مستغلةً الفوضى والحروب الدائرة في سوريا، والتي 
سياستها  لتطبيق  وإشعالها  بتأجيجها  تركيا  ساهمت 
السورية،  األرض  على  االستعمارية  االحتاللية 

وتهديد المحيط الشرق أوسطي والعالمي. 

دورها  العربية  المرأة  نالت   - الطبقة  روناهي/ 
الفعال في المشاركات الفنية واألدوار المسرحية في 
مدينة الطبقة بعد حقبة الزمن األسود والتي تمثلت 
حقبة  في  لدورها  والتهميش  واالستبداد  الظلم  في 

مرتزقة داعش. 
بعد  الحياتية  المجاالت  كافة  العربية  المرأة  دخلت 
تحرير المناطق من سيطرة مرتزقة داعش اإلرهابي، 
السياسية  المشاركات  في  حقوقها  نالت  حيث 
والظلم  الكبت  سنوات  بعد  وغيرها  واالجتماعية 
المتطرفين،  قبل  من  عليها  مورست  التي  والتسلط 
الجانب  المرأة  دخول  المشاركات هي  هذِه  أهم  ومن 
الفني الذي يعبر عن تاريخ المنطقة وتراثها من خالل 
مشاركتها في األعمال المسرحية والفنون الشعبية التي 
تعطي الجانب المشرق للمرأة ودورها االجتماعي في 

المجتمع.
وللحديث أكثر حيال هذا الموضوع أجرت صحيفتنا 
»روناهي« لقاًء مع رئيسة قسم الفنون الشعبية ضمن 
مدينة  في  والفن  الثقافة  للجنة  التابع  الثقافي  المركز 
الطبقة صفاء الدخيل والتي قالت: »عملنا على تطوير 
منذ  ودورها  المرأة  مشاركة  وتحسين  الفني  الجانب 
على  بالطبقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تأسيس 
الفني  العمل  المرأة  دخلت  حيث  سنوات،  أربع  مدى 
والفلكلوري  المسرحي  العمل  في  جوانبه  جميع  من 
الذي يمثل التراث الفراتي والعربي وحضارة وتاريخ 
موجودة  كانت  والتي  التراث،  لهذا  الحامية  المرأة 
وأثبتت  الفنون،  أشكال  كافة  في  القدم  منذ  وحاضرة 
دورها في المشاركات والفعاليات الثقافية التي أقيمت 

في الطبقة«. 

دخول املرأة العمل الفني

الطبقة  مدينة  في  والفن  الثقافة  لجنة  أن  موضحةً 
وذلك  المرأة،  مشاركات  لجميع  الكافي  الدعم  قدمت 
من خالل تدريبها وإعطائها الفرص لتطوير مهاراتها 
العمل  التدريب على  الفني من خاللها  ضمن الجانب 
الفني والمسرحي والدبكات الشعبية واألغاني التراثية 

وغيرها.  

صعوبات واجهت عمل املرأة

التي  الصعوبات  بعض  إلى  الدخيل  صفاء  ونوهت 
عانت منها اإلدارة في المركز الثقافي ضمن المراحل 
األولى، وأضافت: »واجهنا رفض تقبل فكرة مشاركة 
المرأة العربية في المجال الفني بحكم العادات والتقاليد 
مرتزقة  زرعها  التي  واألفكار  سائدة  تزال  ال  التي 
نتيجة  اليوم  لكن  السابق،  في  المجتمع  داعش ضمن 
جزئياً  تقبالً  نشهد  والتوعوية  الفكرية  المحاضرات 
والمشاركة  الفني  الجانب  إلى  النساء  بعض  وإقبال 
المسرحي  الجانب  سيما  وال  فيه،  فعالة  أدوار  ضمن 
التي  والمعاناة  األفكار  إيصال  خالله  من  يتم  الذي 

عانت منها المرأة في السابق«.

رضورة حرية املرأة

واختتمت صفاء الدخيل حديثها قائلةً: »نتمنى أن تبقى 
وهو  به،  بدأنا  الذي  مشروعنا  تمثل  الفراتية  المرأة 
اختيار مشاركاتها، وتطوير  في  المرأة  تحقيق حرية 
موهبتها الفنية، وإعطائها الفرص، واالهتمام من قبل 

األهالي الذين يمثلون جميع الشعوب في المنطقة«. 

الجميلة  الرياضة  تلك  ـ   قامشلو  روناهي/ 
حتى  الشباب  من  للكثير  هواية  تُعتبر  التي 
األطفال، ولكنها في الوقت نفسه؛ قادرة على 
أن تكون حاضرة بقوة ولها بطوالت خاصة 
العديد  وجود  وسط  الجزيرة،  إقليم  في  بها 
من المسابح ولكنها تعمل للترفيه فقط، فمتى 
األندية  لوائح  نراها رياضة موجودة ضمن 
صة؟ ولماذا تغيب كل سنة فال نرى لها  الُمرخَّ
ولو بطولة تنشيطية واحدة من قِبل االتحاد 

الرياضي؟. 
ومناطق  قامشلو  بمدينة  المسابح  تنتشر 
والشباب  لألطفال  قُبلة  وتعتبر  أخرى، 
والرجال والعائالت والفتيات بغرض الترفيه 
واالستمتاع بالمياه في فصل الصيف، ولكن 
في  سوريا  وكانت  رياضة  هي  السباحة 
الكثير من المراحل تمتلك رياضيين حصلوا 
في  وهنا  طريقها،  عن  عالمية  جوائز  على 
بوضع  أعوام  عدة  قبل  طالبنا  الجزيرة  إقليم 
ولن  السباحة  رياضة  لتفعيل  مناسبة  خطة 
على  وال  الرياضي  االتحاد  على  مكلفة  تكن 
األندية  إدارات  عقلية  تبقى  ولكن  األندية، 
خارجها  فكرت  وأن  القدم  كرة  بلعبة  معلقة 
بالشكل  ليس  ولكن  األلعاب  بعض  تفعّل  قد 
شروط  استوفاء  طبعاً  والغرض  المطلوب 
الترخيص لعبتين جماعيتين واثنتين فرديات.

هل تصبح رياضة ذات بطوالت؟
ولكن يقع على عاتق االتحاد الرياضي القيام 
بخطوات جديدة لتفعيل هذه اللعبة وكان هناك 
الفردية  األلعاب  مكتب  من  إيجابي  تجاوب 
والذي قام بجولة مؤخراً على بعض المسابح، 
وزرنا بدورنا مسبح »دجلة والفرات« بمدينة 
قامشلو مدينة الشباب سابقاً والذي كان يكتظ 
يوم  وهناك  والرجال  والشباب  باألطفال 

مخصص للعائالت ويوم للفتيات، ورأينا حجم 
الحاضرين  قلوب  تغمر  كانت  التي  الفرحة 
أن تكون  يتمنون  قليلة كان  قلة  هناك، ولكن 
ولها بطوالت وليس مجرد  السباحة رياضة 

التكفير بها في إطار الترفيه فقط.
أكرم محمود من حي الهاللية بقامشلو ذو الـ 
15 ربعياً أفادنا قائالً: »نأتي إلى هنا بغرض 
الترفيه، فأنا طالب ويلزمنا أن نستريح قليالً 
ولم أجد أفضل من التردد إلى المسبح، ولكن 
فرق  وُشكلت  رياضة  السباحة  أصبحت  لو 
تأكيد  وبكل  الفور،  على  لها  ننضم  سوف 
واألهم  الصحيح  الطريق  في  ستكون خطوة 

فتح دورات تعليم لهذه الرياضة الجميلة«. 
فوائد رياضة السباحة وأهميتها

تعتبر رياضة السباحة ذات فوائد كثيرة منها 
حرق كمياٍت كبيرةٍ من السعرات الحرارية، 
في  حراريٍة  سعرةٍ   900 إلى   800 حوالي 
عضلة  وتقوية  العضالت  وزيادة  الساعة، 
والتقليل  التحمل  على  اإلنسان  وقدرة  القلب 
السكري  بمرض  اإلصابة  مخاطر  من 
ويُنصح  الدم  في  الكولسترول  نسبة  وخفض 
وهي  الظهر  أسفل  آالم  من  يعانون  لمن  بها 
الشعور  وتمنحنا  والقلق  التوتر  من  تُخلِّصنا 
ذكرنا  ما  كل  ورغم  واالسترخاء  بالراحة 
بطولتها  ولها  رياضة  لتكون  حافزاً  يعطي 

سنوياً ولكال الجنسين.
بالمئات لمسابح  التي تتوافد  كل هذه األعداد 
يجب  المناطق  من  وغيرها  قامشلو  مدينة 
بالشكل  الرياضة  هذه  تعليمها  في  تُسخر  أن 
بطوالت  لديها  لرياضة  وتحويلها  الصحيح 
الترفيه،  إطار  من  نُخرجها  وأن  ومسابقات 
تفعيل  محاولة  في  وخمول  ركود  وسط 

رياضات جديدة في إقليم الجزيرة.   

»بدي بسكليت« صوت رياضتنا عالميًا

متى تخرج السباحة من إطار 
الترفيه وتصبح لعبة ُمعتمدة؟

قامشلو/ جوان محمد ـ دراجة حمراء تتجول في 
وصحة  رياضة  قامشلو،  الحب  مدينة  شوارع 
ركوبها  أن  في  الخوف  لهاجس  كسر  أفضل، 
أهداف  البيئة،  على  حفاظ  فقط،  الرجال  يخص 
على  مسيرتها  ضمن  حملتها  سامية،  كثيرة 
قائدة  الكوتش »ميديا غانم«  الهوائية  دارجتها 

حملة وفريق »بدي بسكليت«.

من مقالة بزاوية خاصة بها في صحيفة روناهي 
التي تعمل فيها كمحررة لصفحة المرأة وعضوة 
»بدي  بعنوان  كانت  فيها،  اإلدارة  بمجلس 
ميديا  الكوتش  المميزة  بدأت مسيرتها  بسكليت« 
إعالمياً  صدًى  المقالة  تلك  أخذت  حيث  غانم، 
في  وذلك  الواقع،  أرض  على  ولتترجمها  كبيراً 
المرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء  الدولي  اليوم 
الثاني،  تشرين  شهر  من   25 الـ  يصادف  الذي 
وجلبت دراجة هوائية حمراء وقَدمت من منزلها 
بحي الهاللية بقامشلو إلى مكان عملها على مقربة 
البرق صور  لتنتشر كسرعة  قاسمو،  من جامع 
التواصل  لها على شبكات  فيديو صغير  ومقطع 
االجتماعي ووسائل اإلعالم، وكان لهذه الخطوة 
في  يعيش  زال  ما  من  هناك  وطبعاً  داعمين 
ويرى  نجاح  كل  يرفض  عالم  في  مختلف  عالم 
هي  وإلخ...  القدم  وكرة  الهوائية  الدراجات  بأن 
أبسط  من  المرأة  ويحاول حرمان  فقط،  للرجال 
بحرية  هوائية  دراجة  تسوق  أن  وهي  حقوقها 

بدون التعرض للمضايقات والكالم الجارح.

»بدي بسكليت« اسم من ذهب

فريق  تشكيل  بعدها  قررت  ميديا  الكوتش 
من 10  أكثر  لها  وانضممَن  ُشِكل  ما  وسرعان 
لحملة  األول  هو  ماراثون  بعدها  وليقام  فتيات 
»بدي بسكليت« وكان في عامودا بإقليم الجزيرة 
شمال  في  تاريخياً  يوماً  وكان   ،2021/1/16
وشرق سوريا، حيث عشرات الوسائل اإلعالمية 
الماراثون  في  حاضرة  كانت  والعالمية  المحلية 
وكان  فتاة  عشرين  من  أكثر  فيه  شارك  الذي 
برعاية االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة ومكتب 

المرأة في هيئة اإلدارة المحلية والبيئة.
يسقَن  فتيات  باألذهان  معلقاً  زال  ما  الماراثون 
دراجات هوائية ومنهن يسقَن ويحققَن حلمهن في 
الطفولة وعلى رأسهن قائدة الحملة الكوتش ميديا 
غانم، ابتسامات وصراخ وتصفيق وغناء الجميع 
المرأة  هي  ها  السعادة،  ألحان  وينشدون  يفرح 
الهوائية بمواكبة  للدراجات  تقيم ماراثوناُ  الشابة 
أمريكية  إعالم  وسائل  حيث  عالمية  إعالمية 
وألمانية وعربية هذا غير العشرات من الوسائل 
حديث  الفريق  زال  ما  اآلن  وحتى  المحلية، 
القناة  قامت  المحلي والعالمي، ومؤخراً  اإلعالم 

أعدت  والتي  آفا  لروج  بزيارة  األولى  األلمانية 
فيلماً وثائقياً عن شمال وشرق سوريا وكانت في 
ضيافة فريق الدراجات الهوائية »بدي بسكليت« 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  بملعب 
حيث سيكون الفريق وقائدته ميديا غانم جزئاً من 

هذا الفيلم.
العوائق  كل  رغم  مستمراً  ازال  م  الفريق 
والمصاعب، حيث تطبيق الحظر الكلي في شهر 
نيسان لمنع تفشي فيروس كورونا أوقف تمارين 
الفريق، وكذلك عدم وجود دراجات هوائية تفي 
ولكن  لألعطال،  تتعرض  دائماً  فهي  بالغرض 
رغم ذلك حالياً أكثر من 12 فتاة يخرجَن للمران 
آذار،  من  عشر  الثاني  شهداء  مضمار  على 
بصالة  بدنية  لياقة  تمارين  تلقيهن  إلى  باإلضافة 
عمران  الكابتن  إشراف  تحت  الرياضية  آفان 
إبراهيم الذي دعم النادي بتقديمه حصص مجانية 

لهن.
الذي  الهوائية  للدراجات  العالم  اليوم  وبمناسبة 
كان  فقد  حزيران  شهر  من  الثالث  يصادف 
المقرر إقامة ماراثون بمدينة ديرك من قبل فريق 
»بدي بسكليت« ولكن بسبب تزامنه مع امتحان 
الجزيرة  إقليم  في  والثانوي  اإلعدادي  طالب 

تأجل الماراثون.
بإقليم  الرياضي  االتحاد  أقام  المناسبة  وبهذه 
الفريق  بدعم  مستمراً  زال  ما  الذي  الجزيرة 
لفريق  ترفيهياً  المتوفرة حفالً  اإلمكانات  بحسب 
يقع  الذي  “كالسكيو”  بملعب  بسكليت”  “بدي 
اليوم  بمناسبة  بقامشلو،  جركين  دوار  جنوب 
قدمت صحيفتنا  كما  الهوائية  للدراجات  العالمي 
للفريق،  موحدة  رياضية  أطقم  “روناهي” 
وحضر الحفل شخصيات وأندية رياضية وأهالي 
الالعبات وأبناء من مدينة قامشلو، كما واكتبها 

وسائل إعالم محلية وعالمية.

ملاذا نحتفل بالدراجة الهوائية؟

يسيرون  لمن  النقل  الحتياجات  تجاهل  يوجد 
الهوائية  الدرجات  يستخدمون  أو  أقدامهم  على 
وهم غالبية المواطنين في المدن بحسب ما أشار 
إليه تقرير برنامج تشارك الطريق لعام 2018 
وهناك منافع جمة لالستثمار في خدمات المشاة 
وراكبي الدرجات الهوائية من حيث أنها تساعد 
في إنقاذ األنفس وحماية البيئة والحد من الفقر، 
ولم تزل تلبية احتياجات المشاة وراكبي الدرجات 
الهوائية جزءاً هاماً من الحلول المقدمة في مجال 
النمو  بين  الفصل  على  المدن  يساعد  بما  النقل، 
السكاني وزيادة االنبعاثات وتحسين جودة الهواء 

وسالمة الطرق.
نقل سهلة وسعرها  الهوائية هي وسيلة  الدراجة 
معقول ومأمونة ونظيفة وصديقة للبيئة، تستخدم 

ال  أنها  بمعنى  للتطور،  وسيلة  الهوائية  الدراجة 
تستخدم للتنقل وحسب وإنما هي وسيلة للحصول 

على العلم والرعاية الصحية والرياضة.
اإلبداع  ينمي  والراكب  الدراجة  بين  التناغم 
وعيًا  لديه  ويصبح  لديه،  االجتماعية  والروابط 

للبيئة المحيطة.
المستدام  للنقل  رمًزا  الهوائية  الدراجة  تعتبر 
واإلنتاج  االستهالك  لتشجيع  إيجابية  وطريقة 

الدائمين، ولها كذلك أثًرا إيجابيًا على البيئة.
على  تعمل  الهوائية  الدراجات  ركوب  إن 
لتقوية  الهوائية  الدراجات  استخدام  تعزيز 
شمل  ذلك  في  بما  والتعليم  المستدامة  التنمية 
ومنع  الصحة  وتعزيز  لألطفال،  البدنية  التربية 
واحترام  المشترك  والفهم  والتسامح  األمراض 
الدمج االجتماعي وثقافة السالم، وحثت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة دائماً الدول األعضاء على 
نشر فكرة استخدام الدراجات الهوائية والترحيب 
لركوب  جوالت  بتنظيم  المتعلقة  بالمبادرات 
والمحلي  الوطني  الصعيدين  على  الدراجات 
ثقافة  وتطوير  والعقلية  البدنية  الصحة  لتعزيز 

ركوب الدراجات في المجتمع.

معلومات أساسية

إدراكاً من الجمعية العامة لألمم المتحدة ألهمية 
تعدد  بخاصيتي  وتمتعها  الهوائية  الدراجة 
واضحاً  ذلك  غدا  كما  المدة،  وطول  االستخدام 
تتصف  لما  ونظراً  الماضيين؛  القرنين  خالل 
نقل  وسيلة  كونها  من  كذلك  الهوائية  الدراجة 
بسيطة ومستدامة وموثوقة ومحافظة على البيئة 
وأسعارها معقولة، قررت الجمعية العامة إعالن 
للدراجة  عالميا  يوماً  حزيران  من  الثالث  يوم 
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الهوائية.
وأصحاب  المعنيين  العامة  الجمعية  وحثت 
المصلحة على توكيد استخدام الدراجة الهوائية 
لتعزيز  وسيلة  بوصفها  استخداماتها  وتطوير 
التنمية المستدامة وتقوية التعليم بما في حصص 
األطفال  صحة  يعزز  وبما  البدنية  الرياضة 

للوقاية من األمراض،  والشباب وليكون وسيلة 
واالحترام  المتبادل  والتفاهم  التسامح  وتعزيز 

وتيسير الشمول االجتماعي وثقافة السالم.

طموحات محلّية وعاملّية

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  كيف  نشهد  كما 
عالمي  كيوم  أيار  من  الثالث  يوم  من  اتخذت 
للدراجات الهوائية وطالبت الجميع بتقديم الدعم 
للمرة األولى  الرياضي  االتحاد  فها هو  الالزم، 
يحتفل بهذا اليوم وذلك يُعتبر خطوة في الطريق 

الصحيح.
»بدي  وفريق  حملة  أهداف  أهم  من  ولعل 
رياضة  الهوائية  الدراجات  جعل  هو  بسكليت« 
أساسية في شمال وشرق سوريا ولكال الجنسين، 
وبطوالت  مسابقات  وإقامة  فقط،  للنساء  وليس 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  رسمية  بها  خاصة 
بإقليم الجزيرة والفريق جاهز للتعاون مع أندية 
اإلقليم في هذا الصدد من ناحية رفدها بالالعبات 
لكي تصبح رياضة معتمدة مستقبالً، كما ضمن 
مخططات الفريق هناك برنامج إقامة ماراثونات 
في كافة المناطق بشمال وشرق سوريا، باإلضافة 

لباشور كردستان ودول عربية وعالمية.
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9 اآلراءالسياسة 4

 المشروع
 الديمقراطي في

سوريا والتحديات

الذاتية  اإلدارة  مشروع  تأسيس  يعتبر 
في  اإلداري  الصعيد  على  نوعية  قفزة 
الحكم  نظام  كان  أن  بعد  والمنطقة  سوريا 
والجاثم  القابع  هو  والتسلطي  المركزي 
على صدور الشعب. الظروف واألوضاع 
كانت  والتي  اإلدارة  منها  انطلقت  التي 
صعبة جداً ساهمت في تحقيق بناء اإلدارة 
والقرار لعموم الشعوب في شمال وشرق 
سوريا، لهذه األسباب وكونها، أي اإلدارة 
إرادة  من  نابعاً  مشروعاً  تمثل  الذاتية، 
وحاجة الشعب، وتصر على بناء إرادتهم 
الحماية  فلسفة  وتطوير  الحر  وقرارهم 
تم  ما  كل  وإحياء  الذاتي  والدفاع  الذاتية 
وتاريخ  وهوية  ولغة  ثقافة  من  مصادرته 
تزال  وال  كانت  اإلدارة  هذه  فإن  وفن؛ 
لهذه  يريد  ال  من  طرف  من  مستهدفة 

األمور أن تتحقق.
تتعرض اإلدارة الذاتية لهجمات قوية منذ 
تأسيسها بهدف منع الشعوب من أن تكون 
واحدة في عيشها وقرارها وإرادتها؛ هذه 
الهدف  جلي  وبشكل  تكشف  المحاوالت 
بعد  واألطراف  القوى  لهذه  الرئيسي 
اإلدارة  تجربة  تطور  منع  في  فشلت  أن 
الذاتية، فحولوا الثقل برمته إلى استهداف 
العيش  وشكل  المجتمعي  التجانس  حالة 
اإلدارة  شعوب  بين  واألخّوة  المشترك 
الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ بهدف إفشال 
هذه  لكن  سابقاً،  حاولوا  كما  المشروع، 
المرة عبر استهداف الشعوب في وحدتها 
هذه  باتت  حيث  الفتن،  خلق  خالل  من 
ألن  فقط؛  اإلدارة  ضد  األخيرة  ورقتهم 
اإلدارة تحافظ على هوية ووجود الشعوب 
وتشكل خطراً على جميع مشاريع اإلبادة 
والتصفية واإلنكار التي يريد أعداء شعبنا 

تطبيقها عليه.
وإضافة لكل الممارسات واالنتهاكات التي 
تتم في المناطق التي تحتلها تركيا ورغبة 
فإنهم  شعبنا،  بإبادة  دوافعهم  إشباع  في 
يجهدون اليوم في ضرب مشروع اإلدارة 
في المناطق التي أثبتت فيها اإلدارة نفسها 
ووفرت  سوريا  في  ريادي  كمشروع 
اإلرهاب  تطور  إجراءات  ومنعت  األمان 

والتطرف والتآمر على الشعب السوري.
مناطق  في  وقبلها  منبج  في  يحدث  ما 
استغالل  واضح  بشكل  هو  أخرى 
السلمي  االحتجاج  الشعبية وحق  للمطالب 
الذاتية؛  اإلدارة  تقره  الذي  والديمقراطي 
تركيا  تحاول  االستغالل  هذا  خالل  من 
تلك  تمرير مخططاتها عبر مرتزقتها في 
المناطق، ويتناغم معها النظام السوري في 
المسلك من أجل تقاسم النتائج الناجمة عن 
تلك التدخالت والفتن على حساب استقرار 
سبيل  في  قدموها  التي  وتضحياتهم  أهلنا 
هيمنة  من  المناطق  وباقي  منبج  تحرير 
وعنهجية البعث كذلك من تركيا ووكالئها، 

سواء داعش أم المرتزقة.
مشروعاً  اليوم  تمثل  الذاتية  اإلدارة 
أمام  وتقف  السوريين،  لكل  طموح  هو 
وتطور  وشعبها  سوريا  تفتيت  محاوالت 
الهوية  على  الحفاظ  خالله  من  يمكن  ما 
فإن  استهدافها،  يتم  حينما  لذا  اإلبادة؛  من 
أي  وإن  مستهدفة،  السوريين  كل  إرادة 
حياً  مثاالً  سيكون  اإلدارة  لمشروع  بديل 
المدعوم  من مشروع اإلخوان والمرتزقة 
الذي  والتسلط  الهيمنة  ومشروع  تركياً 
يتبناه النظام السوري ويسعى لفرضه على 

السوريين.

فواصل

آلدار خليل

 التحريض
 والفتن... الحرب

الخاصة

أعزائي ُمتابعي زاويتنا نتحدث اليوم في هذه 
ُتارس  بدأت  التي  اخلاصة  احلرب  عن  الزاوية 
ِقبل  من  منطقتنا  على  قبل  من  ومورِست 
خاليا باعت ضميرها ودينها مستغلًة ما جرى 
من مطالب شعبية قالتها اإلدارة دائماً نعم 
ولكن  باحلق  واملطالبة  السلمي  التظاهر  حلق 
واملواطن  الوطن  بأمن  للمساس  ال  وألف  ال 
وإراقة  واخلاصة  العامة  املمتلكات  وتخريب 
والسادة  السيدات  أيها  نعم  األبرياء،  دماء 
الشدادي  قبلها  ومن  منبج  في  جرى  ما  هذا 
مظاهرات سلمّية تستغلها خاليا تركسورية 
استقرار  لزعزعة  وبعثية  إيرانية  وخاليا 
شعبنا  إلى  هذه  مبقالتي  أتوجه  املنطقة، 
اخملاطر  مدى  بحق  املدرك  الواعي  العظيم 
الضغوط  وكمية  بنا  حتيط  التي  العظيمة 
املشروع  هذا  الذاتية  اإلدارة  على  ُتارس  التي 
والقهر  الظلم  رماد  من  نهض  الذي  الفتي 
والتدمير  التشريد  وأنقاض  ركام  بني  ومن 
بإرادة شعبية حرة تسعى ألمنها وبناء وطنها 
وفق مشروع سياسي رائد وفريد، سنوات من 
عاشها  والكرامة  واحملبة  والتسامح  احلرية 
الشعب السوري في ظل اإلدارة، لن أذكر اليوم 
الفروق بني مناطقنا ومناطق االحتالل التركي 
املُقدرات  بكل  السورية  الدولة  سيطرة  أو 
هذه  وعاش  بل  ذلك  عينه  بأم  شاهد  وكلنا 
مهماً  أمراً  سأذكر  لكني  الكبيرة،  الفروقات 
وأريد من شعبنا أن يعي مدى هذا اخلطر الذي 
والتدمير  بالتخريب  قام  من  أوالً:  بنا.  يحيط 
واملدنية  العسكرية  السيارات  واالعتداء على 
واملمتلكات هل نقول عنه متظاهر سلمي؟! 

ثانياً: من يحرض ويحرض ويحرّض برسائل أو 
أو  آب  الواتس  عبر  أو  فيسبوكية  منشورات 

الرسائل أو االتصاالت هي نقول عنه ثوري؟!

في  عاش  الذي  الشعب  أيها  تريد  هل  ثالثاً: 
البعث سنوات  ظل السواد سنوات وفي ظل 
أن يعود األمر في منطقتك ملا كان عليه وراجع 
نفسك بإرادتك وحتقق.  إن ما يجري اليوم هو 
الفتنة وإال في الفتنة وقعوا أولئك امللعونني 
على لسان نبي الرحمة الكرمي سيدنا محمد 
عليه الصالة والسالم )الفتنة نائمة لعن اهلل 
كل  لسان  على  ملعونون  وهم  أيقظها(  من 
يقوموا  أن  فبدل  والقديسني  والرسل  األنبياء 

بالتهدئة يقومون بصب الزيت على النار .

اخلروج مبظاهرات  التحريض على  تابعنا  كلنا 
عبر صفحات الفيس بوك وبعض الصفحات 
أصحاب  هم  وأين  ؟!  ممن  ولكن  الشخصية 
الصفحات ؟؟ هناك من يتهم الشعب الواعي 
الذي يأبى اخلضوع لصوت اجلهل بقلة الرجولة 
واهلل أنهم لرجال تهابهم اجلبال بحكمتهم 
ووعيهم وعدم اجنرارهم وراء الفتنة ووقفتهم 
من  وليس  حقاً  الرجال  إنهم  احملرضني،  بوجه 
الكمبيوتر  أو  الهاتف  شاشات  خلف  يجلس 
ويحرّض الناس وهو جالس بحديقة منزله في 
ويحتسي  غيرها  أو  السويد  أو  وأملانيا  أوروبا 
النسكافيه وقد ترك البلد طالباً للجوء، ملاذا 
يتركون  ال  ملاذا   !! هنا  كان  عندما  يطالب  ال 
بهذه  ليشاركوا  ويأتون  ودوالرهم  رفاهيتهم 

املظاهرات ؟!

الضمير  وأصحاب  الفنت  أباليس  ألنهم 
يكشف  أن  إال  اهلل  ويأبى  ويشترى  يباع  الذي 

حقيقتهم. 

اخلاليا  وحتركت  الفتنة  جرت  أولئك  بسبب 
في  شهيداً  الزهور  بعمر  شاب  باألمس  ووقع 
الطبقة إثر اغتياله على يد أذرعهم من اخلاليا 
التي يحركونها وهم في اخلارج وبسبب أولئك 
وعسكريني  مدنيني  من  الشهداء  سقط 
وجرحى في منبج العز والكرامة ، وهنا أتوجه 

برسالتي إلى أولئك: 

هل ستشعرون بالرضا إذا وصلكم نبأ إن من 
حرضتم ورمبا كانوا من أقاربكم قد قُتلوا!! 

هل املاسوتشية التي تعانونها تصاب بالرضا 
أو قريبك بسبب  والدك  أو  إذا شاهدت أخيك 
في  التخريب  بأعمال  وقيامهم  له  حتريضك 

قبضة العدالة مذلوالً؟!

كفاكم سخافة وتهديداً ووعيداً فما أنتم إال 
وإنا  إال شر خلق اهلل  أنتم  وما  الرجال  أشباه 
اإلرهابية  خملططاتكم  باملرصاد  شعبنا  مع 
ُمنقلب  أي  ظلموا  الذين  وسيعلم  وسترون 

ينقلبون.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

أنس الهوار بنكين آدم سميرة يوسف

الشرق األوسط... منبع ثقافة المقاومة

الوالية رقم ٨٤ ... هل ستساهم تركيا في إنشاء 
إقليم )كردستان سوريا(؟

اإلدارة الذاتية نقطة االنطالق نحو سوريا الديمقراطية

ديبو: استمرار االحتالل التركي بقطع المياه موت 
لشعوب المنطقة ودعم لداعش

دجوار أحمد آغا

تعتبر منطقة الشرق األوسط من أهم المناطق الغنية 
بحضاراتها  وكذلك  والجوفية  الباطنية  بثرواتها 
مأهولة  بقعة  وأقدم  السماوية  الديانات  مهد  وكونها 
الدراسات  بينت  إذ  المعمورة،  وجه  على  بالبشر 
األثرية أن سلسلة طوروس وزاغروس وسهول ما 
المناسب  المكان  كانت  )ميزوبوتاميا(  النهرين  بين 
الذي استقر فيه اإلنسان األول الذي قدم من أفريقيا، 
المأوى  كانت  التي  الكهوف  من  الكثير  فيها  حيث 
الطبيعية  عوامل  مواجهة  في  لإلنسان  والملجأ 

والحيوانات المفترسة.
الغزوات  من  للعديد  المنطقة  هذه  تعرضت 
قوة  كل  جانب  من  التاريخ  مر  على  واالحتالالت 
 – الصين   – )اليابان  الشرق  في  سواء  نشأت، 
)اإلنكليز  الغرب  من  أو  نموذجاً،  والتتار(  المغول 
– الفرنسيين – األلمان – األمريكان( نموذجاً، إلى 
جانب دخول االستعمار الحديث من بوابة االنتداب 
المنطقة  شعوب  على  األمم  عصبة  طريق  عن 
ما  وهو  االستعمارية،  مصالحهم  وفق  وتقسيمها 
الغزاة  المقاومة وطرد  بروح  ثقافة غنية جداً  خلق 
وإعادة إحياء ثقافة الحضارات القديمة التي شهدتها 

المنطقة.
والمحتلين  الغزاة  وقدوم  االستعمار  دخول  منذ 
والشعوب  األوسط  الشرق  شعوب  على  للسيطرة 
في كفاح متواصل من أجل دحر المحتل والغازي 

والعيش بحرية، ومع دخول ما ُسمي بربيع الشعوب 
في العالم العربي على وجه الخصوص والتي جاء 
منه  عانت  الذي  الكبيرين  والظلم  الضغط  نتيجة 
هذه الشعوب على يد حكامها المستبدين من جهة، 
بعض  في  جرت  التي  الشعبية  بالثورات  وتأثرها 
البلدان، أوكرانيا مثالً من جهة أخرى، مما أدى إلى 
في  سلمية  عفوية  شعبية  احتجاجات  حركة  ظهور 
مواجهة األنظمة الحاكمة التي اضطر البعض منها 
تحت ضغط هذه االحتجاجات إلى الفرار أو التنحي 
عن الحكم )بن علي هرب في تونس – مبارك تنحى 

في مصر(.
من  اآلخر  البعض  بأن  نرى  المقابلة  الجهة  وفي   
هذه األنظمة الشمولية لم يتنحَّ ولم يتخلَّ عن مقاليد 
الحكم، بل على العكس من ذلك فقد استمر في قمعه 
االحتجاجات  هذه  وحّول  فظيع  بشكل  وطغيانه 
السلمية إلى ما يشبه حرباً أهلية مدمرة )نظام األسد 
في سوريا - ما يجري في اليمن وليبيا( نموذجاً، وقد 
استقوت هذه األنظمة بالقوى اإلقليمية والدولية التي 

تدور في فلكها.
استغلت هذه القوى اإلقليمية، وعلى وجه الخصوص 
 - )العثمانية  اإلمبراطوريات  وإيران، وريثا  تركيا 
)االنتداب(  االستعمارية  القوى  تواجد  الصفوية(، 
تصرفها  تحت  نفسها  وضعت  حيث  المنطقة،  في 
وقدمت لها فروض الطاعة مستغلة التأخر الحاصل 
في النهضة الثقافة والسياسية لشعوب المنطقة، مما 
بعد  للدول االستعمارية  التابعة  صنع منها األنظمة 
خروجها من المنطقة وإن كان هذا الخروج شكلياً 

بمعظمه. 
يذكر المناضل الهندي الكبير جواهر الل نهرو في 
ابنته  زيارة  أثناء  العالم(  تاريخ  من  )لمحات  كتابه 
للوضع  عليه  وبكائها  السجن  في  له  غاندي  أنديرا 
السيئ الذي وجدته فيه قائالً: »ال تبكي صغيرتي، 
الذين  والمناضلين  الثوار  من  المئات  هناك 
يتعرضون ألبشع انواع التعذيب في غياهب سجون 
األنظمة القمعية والدكتاتورية في الشرق األوسط، 
ولألسف فإن شعوبهم ال تقدرهم حق تقدير. سألته 

أنديرا: ومن هم يا أبي؟ رد عليها نهرو بالقول: إنهم 
الكرد يا ابنتي.

المقاومة  روح  على  مجبولون  بطبيعتهم  الكرد 
فهم  واالستعباد،  االنصياع  ورفض  والتمرد 
يستمدونه  الذي  والكبرياء  بالشموخ  يمتازون 
في  الطويل  وتاريخهم  الشماء  جبالهم  شموخ  من 
المقاومة والمواجهة وبناء الحضارات ودحر الغزاة 
الخالبة.  وطبيعتها  الخصبة  بأراضيهم  والطامعين 
المناضلة  الشعوب  طليعة  في  منهم  جعل  ما  وهذا 
االستعمار  من  وأنفسهم  أوطانهم  تحرير  أجل  من 

واالحتالل.
الغزاة  مقاومة  في  كبير  دور  لهم  كان  الكرد   
والمحتلين وكذلك طردهم وإخراجهم من البلدان التي 
ومصر  وإيران  وسوريا  والعراق  )تركيا  احتلوها 
بل وضعهم  لهم،  يشفع  لم  ذلك  لكن  وفلسطين...(، 
في مواجهة مباشرة مع قوى الهيمنة العالمية والتي 
دول  بعدة  أراضيه  وإلحاق  وطنهم  بتمزيق  قامت 
تحكمها أنظمة قوموية شوفينية موغلة في االستبداد 

والظلم بحق شعوبها، فما بالك بالشعب الكردي!
الكردي، وحركة  هذه الظروف جعلت من الشعب 
في  الشعب،  لهذا  الحرة  اإلرادة  تمثل  التي  الحرية 
بناء  أجل  من  والمكافحة  المقاومة  الشعوب  طليعة 
مجتمع ديمقراطي حر، منطلقاً من فكر وفلسفة قائد 
إنساني ومفكر وفيلسوف معتقل في جزيرة بوسط 
الفكر  هذا  كون  دولية،  مؤامرة  إثر  على  البحر 
وهذه الفلسفة تشكل طريق الحل وأسلوب المقاومة 
االستعمار  نير  تحت  الرازحة  للشعوب  والنضال 
واالحتالل، ليس العسكري فقط، بل األهم من ذلك 

الفكري واالقتصادي واالجتماعي.
وكري  وعفرين  كوباني  في  األسطورية  المقاومة 
حماية  وحدات  قادتها  التي  كانيه  وسري  سبي 
قوات  ثم  ومن  المرأة،  حماية  ووحدات  الشعب 
سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا 
اإلرهابية  التنظيمات  وأشرس  أعتى  مواجهة  في 
الممولة والمدعومة فعلياً وعملياً من نظام أردوغان 
الشام  وتحرير  النصرة  من  وأخواتها  )داعش 

أن  للعالم أجمع  أثبتت  المتفرقة(،  العميلة  والكتائب 
إرادة الشعوب أقوى من كل أسلحة العالم، وعندما 
يمتلك اإلنسان الحر إرادته ويقرر أن يقاوم المحتل 
والمفكر  البروفيسور  قالها  المعجزات،  يصنع  فهو 
محاضرته  في  تشومسكي  نعوم  الكبير  األمريكي 
آفا، وال يوجد في  عبر أون الين في جامعة روج 
قاموسه شيء اسمه المستحيل وهو سينتصر عاجالً 
وتم  كوباني  في  بالفعل  تحقق  ما  وهو  آجالً،  أو 

تحطيم أسطورة داعش التي ال تُقهر.
المقاومة حياة.. صرخة أطلقها الثائر مظلوم دوغان 
وتبناها عشرات اآلالف من المناضلين والمقاومين 
في السجون والمعتقالت وفوق قمم جبال زاغروس 
وطوروس، مهد اإلنسانية. إن المالحم األسطورية 
الشعبي«  الدفاع  »قوات  الكريال  تُسطرها  التي 
كاري  في  وقبلها  وزاب  ومتينا  آفاشين  مناطق  في 
الرغم من  العالم، فعلى  أذهلت  وحفتانين وغيرها؛ 
استخدام الفاشية التركية لكل األسلحة المتوفرة لديها 
المحرمة  تلك  الجوية والبرية وحتى  أنواعها  بكافة 
تستقر  أن  تستطيع،  ولن  تستطع،  لم  أنها  إال  دولياً 
قوات  أعلنتها  التي  المشروع  الدفاع  مناطق  في 
العادلة،  الشعبي، صاحبة األرض والقضية  الدفاع 
وغرباء  محتلين  غزاة  التركية  الفاشية  قوات  بينما 
عن هذه األرض، فشتان بين من يدافع عن أرضه 
وعرضه وكرامته وبين من يُهاجم بقصد االحتالل 

واالستعمار واالستعباد. 
وهنا فإننا نجزم بأن النصر سيكون حليف الشعوب 
التي عرفت حقوقها وأمسكت بزمام المبادرة إلحقاق 
هذه الحقوق بشتى السبل والوسائل المتاحة، وهو ما 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  الواقع  أرض  على  نراه 
التي  المشروع  الدفاع  مناطق  وكذلك  الديمقراطية 
وتفديها  الكردستاني  الشعبي  الدفاع  قوات  تحميها 
على  االنتصار  تلو  االنتصار  محققة  بأرواحها 
في  التركية  الطورانية  تضرب  إنها  بل  ال  الغزاة، 
العمق، ومثال على ذلك ما جرى في الهجوم على 
المطار العسكري في آمد وكذلك العملية العسكرية 

في منطقة سرحد شمال الوطن.

 محمد شيخو

لعّل من أكثر التحديات في الملف السوري 
التي أورثتها إدارة الرئيس األمريكي السابق 
ترامب لخلفه بايدن، هي كيفية إقناع تركيا 
الديمقراطية  سوريا  بقوات  االعتراف 
سوريا  »مجلس  السياسية  وهيئتها 
الديمقراطية« كقوى سياسية -عسكرية على 
حدود خاصرتها الجنوبية الشرقية، أو على 
أقل تقدير إيجاد صيغ توافق نسبية ترضي 
أزمة تصنف  في ضوء  وأمريكا،  الطرفين 
ما  األوسط،  الشرق  في  األزمات  أعقد  من 
قد يحشد قوى الحلفاء تحقيقاً لمصالح أمريكا 
األعظم في سوريا والشرق األوسط حسب 

تصورهم. 
العريضة  بالخطوط  )قسد(  وقبلت 
الصدد،  هذا  في  األمريكية  لالقتراحات 
والرفض  المماطلة  مع  تقدم  إحراز  دون 
بإنهاء  يفيد  ما  باستثناء  لجميعها  التركي 
وجودها نهائياً، الرفض األمريكي للمطالب 
)قسد(  إنهاء  في  األخيرة  وفشل  التركية 
دائرة  من  أضاق  العسكرية  الحمالت  عبر 
الخيارات التركية، فهل يمكننا التساؤل بأنّه 
حكم  بمنطقة  النهاية  في  تركيا  ترضخ  قد 
فيها؟ أو أن يصل  الكرد أساساً  ذاتي يكون 
إلى  الرفض  من  موقفها  لتغيير  الحد  بها 
إقليم  غرار  على  كيان  إنشاء  في  المساهمة 
في  الجوهر  حيث  من  العراق،  ـ  كردستان 

سوريا؟
إقناع  في  أنقرة  جانب  من  األمل  فقدان 
)لقسد(،  العسكري  الدعم  بوقف  واشنطن 
والحصول على ضوء أخضر للقضاء عليها 

طرق  عن  البحث  على  أجبرها  عسكرياً 
أخرى لبسط نفوذها في شمال شرق سوريا، 
ضمن  من  االقتصادية  السيطرة  ولربما 
يكن  لم  إن  لديها  المتبقية  القليلة  الخيارات 
الخيار الوحيد واألخير، فقد يحقق االقتصاد 

ما لم يستطع الساسة والعسكر تحقيقه. 
وهنا تعود بنا الذاكرة إلى بدايات قيام إقليم 
كردستان-العراق، رغم الفروق الكبيرة بين 
التجربتين إال أنها تشترك في معاداة تركيا 
المعارضين  أشد  من  كانت  حيث  لكليهما، 
لكن  وفعالً،  قوالً  العراق  كردستان  لقيام 
اإلرادة  غلب  حينها  األمريكي  القرار 
التركية، ما أجبرها على البحث في النهاية 
ترجمت  اإلقليم،  في  اقتصادية  طرق  عن 
أصبح  حين  األرض  على  التركية  الخطط 
فقد  لتركيا،  الخلفية  السوق  الكردي  االقليم 
الثالثة  المرتبة   2013 عام  هولير  احتلت 
كأكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت 
الشركات  أّن  كما  دوالر.  مليارات  ثماني 
الشركات  عدد  نصف  عن  تزيد  التركية 
األجنبية المسجلة والتي بلغت في العام نفسه 
نحو 1500 شركة تعمل في جميع القطاعات 
هناك،  المسؤولين  حسب  االستراتيجية 
السياحة  وقطاع  النفط  تصدير  عن  ناهيك 
المتبادلة  االقتصادية  المصالح  من  وغيرها 
بين الطرفين. كل هذا تحول مع الزمن ألداة 
أو  سلباً  التأثير  تستطيع  التي  تركيا  بيد  قوة 
إيجاباً في اقتصاد اإلقليم، وبالتالي التأثير في 
القرار السياسي، ولعّل أقرب مثال على ذلك 
االستفتاء  أعقاب  في  التركي  الرئيس  كالم 
 2017 عام  كردستان  الستقالل  االخير 
حين أشار إلى أنهم إذا أغلقوا صنابير النفط 
وقطعوا الحدود سوف يموت الشعب جوعاً، 

قوة  يدل على  إنما  دل على شيء  إن  وهذا 
لهذا  كردستان.  إقليم  في  االقتصادية  تركيا 
قد تلجأ تركيا إلى إيجاد توافق من هذا النوع 
مع )قسد( بوساطة أمريكية، تكون للشركات 
التركية اليد العليا في اقتصاد شمال وشرق 
في  لصادراتها  الثانية  السوق  أو  سوريا، 
المعارضة  مناطق  أصبحت  بعدما  سوريا 
السوق  سوريا  غرب  شمال  في  السورية 
توافق  أن  المتوقع  من  منازع.  دون  األولى 
التركية  المقترحات  على  المتحدة  الواليات 
باتجاه  تدفع  أن  أو  ذلك  األخيرة  أرادت  لو 
أخرى  مشكلة  من  ستعاني  لكنها  تحقيقها، 
وهي قَبول اإلدارة الذاتية بهذه الشروط، وهو 
أمريكا  أّن  الواضح  من  لهذا  مستبعد،  أمر 
الوطني  المجلس  إشراك  خالل  من  تحاول 
الكردي ضمن هيكلية اإلدارة الذاتية بوساطة 
مع  للحوار  الطريق  تمهيد  كردستان،  إقليم 
اتضح  ما  وهذا  مقترحاتها.  قَبول  أو  تركيا 
التي  المكوكية  الزيارات  ضوء  على  جلياً 
الخاص  األمريكي  المبعوث  بها  ويقوم  قام 
لسوريا ديفيد براونشتاين بين شمال وشرق 
األمريكية  المطالب  كذلك  واإلقليم،  سوريا 
خاصة  الداخلية  هيكليتها  بإصالح  لإلدارة 
من الناحية االقتصادية، تحت أهداف رنانة 
كتحقيق التنمية االقتصادية ومساعدة السكان 
على  قيصر  قانون  تأثير  لتجاوز  المحليين 
المعيشة وتأمين االستقرار، حسب ادعائها، 

تمهد فعلياً لقَبول مقترحات تركيا. 
نهاية  في  مستعدة  غير  المتحدة  فالواليات 
المطاف لخسارة حليفها المهمين، على األقل 
في سوريا، رغم األهمية االقتصادية الكبير 
للتبادل التجاري واالقتصادي في حال قبلت 
أن  إال  شروطها،  فرض  دون  ذلك  تركيا 

حكومة العدالة والتنمية لن تقبل ذلك بسهولة. 
في ضوء ذلك تبقى خيارات اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية أقل من المتاح أمام تركيا، في 
حال ارتأت األخيرة المضي في هذا االتجاه 
خيارات  أفضل  وسيكون  ألمريكا،  المقبول 
اإلدارة وربما أقواها هو اللجوء إلى كسب 
التأييد الشعبي للدفع ضد هذه السياسات التي 
سوريا،  وشرق  شمال  على  فرضها  يُراد 
وذلك عبر تحسين الوضع االقتصادي العام 
- دون الوقوع في فخ المقترحات األمريكية 

للتنمية.
وتأمين  الفردي  الدخل  زيادة  خالل  من   
الحاجيات األساسية ودعم المشاريع الصغيرة 
بما  العاملين  قانون  وتوسيع  والمتوسطة 
يشمل الفئات خارج السلك الحكومي وتقديم 
بالصناعة  الضمانات االجتماعية واالهتمام 
دعم  خانة  في  كلها  تقع  والتي  المحلية، 
لتحقيق  األساسي  »الشرط  الوسطى  الطبقة 
من  وغيرها  مستدامة«،  اقتصادية  تنمية 
الخطط االقتصادية، كفرض ضرائب عالية 
قوانين  وفرض  التركية،  الواردات  على 
قد  التي  التركية  الشركات  على  صارمة 
تنوي فرض سيطرتها االقتصادية في شمال 
وشرق سوريا... إلخ؛ قد يساهم كل هذا في 
سيزيد  الذي  االقتصادي  االستقرار  تحقيق 
دعماً  يعني  ما  الذاتية،  االدارة  شعبية  من 
األمر  وسياساتها،  لقراراتها  أكبر  مجتمعياً 
الذي قد يمنع ما تحاول تركيا فعله بتحويل 
شمال وشرق سوريا إلى الوالية االقتصادية 
في  نجحت  أن  بعد  لها،  بالنسبة   84 رقم 
إضافة إقليم كردستان وشمال غرب سوريا 

إلى الواليات التركية الـ 81.

الشرائح  شددت   - إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
على  لكي  كركي  في  والثقافية  االجتماعية 
باإلدارة  الدولي  المجتمع  يعترف  أن  ضرورة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا التي استطاعت أن 
تهزم اإلرهاب العالمي وتؤسس جواً ديمقراطياً 

حراً وحاضنة استيعابية لكل الشعوب.

سنوات عجاف شكلت المشهد السوري العام منذ 
الممنهج  والتدمير  الهوية  على  فالقتل  سنوات، 
االحتالل؛  إلى  أفضى  الذي  الخارجي  والتدخل 
إلى  إضافة  األزمة،  لسنوات  براقة  عناوين  هي 
بالحلول  والتشبث  اإلقصائية  بالذهنية  التمسك 
المجتمع  بنية  الذي يشكل  التنوع  األمنية ورفض 
إلى  التواقة  الشعوب  تبني  إلى  أدى  السوري، 
الحرية والديمقراطية والتعددية في شمال وشرق 
إرادة  أساسها  ذاتية  إدارة  تأسيس  فكرة  سوريا 
الشعوب، وبفضل استبسال أبنائها في الدفاع عن 

منجزاتها كسبت احترام كافة شعوب العالم.
اإلدارة الذاتية تخطت ذهنية االستبداد والسلطة

الذاتية  اإلدارة  على  الضوء  تسليط  أجل  ومن   
االعتراف  وضرورة  سوريا  وشرق  لشمال 

العالمي بها أجرينا االستطالع التالي:    
بدايةً تحدث عضو مركز آرام ديكران للثقافة والفن 
في الرميالن بنكين آدم فقال: دون أدنى شك؛ فإن 
النظام المركزي يساهم في االنفصال بين الشعب 
وخلق  السلطة  واحتكار  فاالستبداد  واإلدارة، 
السيطرة  بذهنية  االستمرارية  أجل  من  األزمات 
هي أهم ما يميز الحكم المركزي، المركزية تقيد 
وتتجاهل  العامة  والحريات  الشخصية  الحريات 
مطالب الشعوب، وهي باختصار تعني االستبداد 

والقهر وحكم البالد بقبضة حديدية.
 وذكر آدم فقال: لقد مرت على األزمة السورية 
عصيبة  أعواماً  وكانت  أعوام،  عشرة  من  أكثر 
على الشعوب السورية، فعندما يذكر اسم سوريا 
واالحتالل  والتهجير  والدمار  القتل  معها  يذكر 
والطائفية، كذلك يذكر من جانب آخر البطوالت 
عندما  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ألبناء  الفذة 
قصص  وتذكر  المنظم،  لإلرهاب  تعرضت 
المرأة  بيد  وخطت  رسمت  التي  البطوالت 

والرجل.
جلبته من  وما  الماضية  األيام  بأن  آدم  وأوضح   
السورية أن  الشعوب  بأن تعي  مآٍس كانت كفيلة 
داء السوريين هي في الحكم المركزي المتسلط، 
اإلدارة  نموذج  في  يكمن  والترياق  الدواء  وأن 

الذاتية المستندة على فلسفة األمة الديمقراطية.
واختتم بنكين آدم بقوله: من يهمه أمر سوريا عليه 
أن يدرك حقيقة واحدة، وهي أن الداخل السوري 
المناطق  أن  يعلم  وأن  مشاكل،  جملة  من  يعاني 
قبل  من  شكلياً  والمدارة  تركيا  قبل  من  المحتلة 
العالمي،  اإلرهاب  لتوليد  بؤرة  باتت  مرتزقتها 
ويتيقن أن بارقة األمل ونقطة االنطالق الوحيدة 
لتخطي المعضلة السورية يكمن في اإلدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.

منوذج اإلدارة الذاتية الحل ملشاكل 
املنطقة

في  األصناف  مكتب  عضو  أوضح  جانبه  من 
كركي لكي أنس الهوار بقوله: كان مفهوم تآخي 

المجلس  عضو  أكد   - إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  الرئاسي 
المحتلة  التركية  الدولة  بأن  ديبو  سيهانوك 
نتيجة  الدول  من  الكثير  شؤون  في  تتدخل 
أطماعها التوسعية واالستعمارية في المنطقة، 
وأشار إلى أن المحتل التركي ارتكب جرائم ضد 
اإلنسانية في شمال وشرق سوريا وبخاصة ضد 

الكرد بهدف إبادتهم.  

عام،  بشكل  المنطقة  في  تاريخية  أطماع  لتركيا 
وسوريا والعراق خاصة، لذلك فهي تحاول بشتى 
الوسائل الممكنة تحقيق تلك األطماع التوسعية، 
دماء  من  المزيد  إراقة  حساب  على  كانت  ولو 
شعوبها، في ظل الموقف الدولي السلبي من كل 

ما يحدث في المنطقة. 
حواراً  صحيفتنا  أجرت  الموضوع  هذا  حول   
سوريا  مجلس  في  الرئاسي  المجلس  مع عضو 
على  الحوار  وجاء  ديبو  سيهانوك  الديمقراطية 

الشكل التالي:

- هدف دول االحتالل التركي من قطع مياه نهر 
المنطقة  في  ديمغرافي  تغيير  إحداث  الفرات 

وتهجير أهلها، ما تعليقكم على ذلك؟ 

نحُن أمام نظام فاشي لدولة غير طبيعية تتحرك 
وهناك  الدول،  من  الكثير  شؤون  في  وتتدخل 
وليبيا  وسوريا  العراق  في  األمثلة  عشرات 
اإلبادة  سياسة  تمارس  وتركيا  وغيرها،  واليمن 
قانوني  الكرد تحت حجج واهية ال أساس  بحق 
األردوغانية  تركيا  العالم،  أنظار  وتحت  لها، 
متورطة وبأدلة دامغة في دعم اإلرهاب، كما أن 
لسنوات مرتزقة داعش كعصا  أنقرة استخدمت 

لتنفيذ مخططاتها التوسعية. 
المنطقة  شعوب  تحارب  المحتلة  التركية  الدولة 
أدى  مما  الفرات،  مياه  تدفق  بوقف  اآلن  وتقوم 
بيئية،  كارثة  بحدوث  ينذر  قياسي  انخفاض  إلى 
هذا الشيء ينطبق على نهر دجلة أيضاً، أي أننا 

أمام استهداف عمق األمن المائي بالنسبة لسوريا 
والعراق؛ يأتي هذا االستهداف بعد العشرات من 
ارتكبها  اإلنسانية  ضد  وجرائم  الحرب  جرائم 
بحق شعوب  التركي ومرتزقته  االحتالل  جيش 
في  الكرد  تجاه  وبخاصة  شمال وشرق سوريا، 

إنهاء أي تواجد لهم على ترابهم وأرضهم.
يجب  حرب  مجرم  يعتبر  أردوغان  الحقيقة  في 
سياسة  بانتهاج  يقوم  ألنه  الدولية  للعدالة  تقديمه 
الديموغرافي  والتغيير  المحروقة،  األرض 
وتهجير أهل المنطقة وجلب أناس يربطهم الوالء 
للعثماني الجديد الذي يقوم بتأليب الشعوب ضد 
جديدة  وقائع  فرض  ثم  ومن  البعض،  بعضها 

تخدم سياساته العدوانية ومخططاته التوسعية.
 

- بقطع تركيا المياه عن المنطقة، ماذا تتوقعون 
من نتائج؟

الجوانب،  متعددة  كارثية  نتائج  أمام  سنكون 
والصناعة  والزراعة  والطاقة  المياه  جانب 
والتجارة، ألن كل ذلك يعتمد على وجود المياه، 
والسمكية،  الحيوانية  الثروة  ننسى  أال  ويجب 

وموت  جماعي  عقاب  المياه  قطع  واستمرار 
والرقة  الطبقة  مدن  وبخاصة  المنطقة،  ألهالي 
داعش  دعم  أنواع  من  نوع  وهذا  الزور،  ودير 

واستمراره في المنطقة. 

تركيا  اضطرت  أمريكا  من  وبضغط  أيام  قبل   -
لفتح المياه لكنها لم تلتزم بذلك، كيف يمكن أن 
ضخ  على  وإرغامها  تركيا  مع  الدول  تتعامل 

المياه؟

سمعنا ذلك أيضاً وإذا ما تبين صحة هذا الخبر 
محاسبتها  يجب  أنقرة  بأن  إضافي  تأكيد  فإنه 
فوراً، وبأن موسكو وواشنطن يقع على عاتقهما 
الجرائم،  ارتكاب هذه  أنقرة عن  مسؤولية ردع 
أبناء  عن  الفرات  مياه  قطع  جريمة  وبالتحديد 

الشعب السوري. 
تنفصل  ال  التي  داخلية  أزمة  أمام  اآلن  تركيا 
المنطقة،  عموم  مع  التركي  النظام  أزمات  عن 
بأن  نعتقد  وال  الوقت،  كسب  إلى  بحاجة  وهي 
استدارات  أو  تحركات  عليه  سينطلي  الجميع 
أردوغان الجديدة، أردوغان لم يعد يصدقه أحد 

وبات يتحدث بشكٍل عكسي ومتناقض، وأنظمة 
على  وباالً  باتوا  المنطقة  في  السياسي  اإلسالم 
غالبية  فيهم  بمن  الجميع  بأن  ونظن  الجميع، 
للثورة  المناسبة  اللحظة  ينتظر  التركي  الشعب 

على أردوغان وحكمه المستبد.

- يلتزم المجتمع الدولي بالصمت حيال انتهاكات 
وعدم  الفرات  نهر  قطع  في  التركية  الدولة 

التزامه بالمواثيق الدولية، ما سبب ذلك؟

النظام الدولي بحد ذاته في أزمة واألمم المتحدة 
أمام تحديدات حقيقية إن لم تستطع تجاوزها أو 
حلها أو القيام بإجراءات تحد منها فإنها ستكون 
نظامه  في  بنيوي  تغيير  إلى  يؤدي  واقع  أمام 
كورونا  جائحة  وبعد  الحقيقة  في  عمله،  وآليات 
الشرق  في  الثالثة  العالمية  الحرب  وتحديات 
انتقال صعب لنظام  األوسط، ربما سنكون أمام 
أنه من الضروري  أعتقد  عالمي جديد، ولكنني 
من  الكثير  وتغيير  جديد  عالمي  نظام  إيجاد 
المفاهيم التي لم تعد صالحة أو فقدت صالحيتها، 
تواكب  جديدة  بمفاهيم  استبدالها  من  بد  وال 
الواقع، ونحُن على أعتاب مرحلة عالمية جديدة 
ونتمنى أن يكون التغيير لصالح الشعوب واألمم 

الديمقراطية. 
صمت المجتمع الدولي حيال االنتهاكات التركية 
متعدد  الفرات،  مياه  قطع  ومنها  األردوغانية، 
أعاله،  ذكره  تم  فيما  بغالبيته  ومتعلق  األسباب، 
هذه  من  القصوى  االستفادة  تحاول  وتركيا 
مع  الصفقات  سياسة  وفق  االنتقالية  األوضاع 
الدول الفاعلة في سوريا، وفي الوقت نفسه ومع 
اقتراب المئوية األولى لمعاهدة لوزان التي تنتهي 
في 2023، الكل يستعد لذلك، وفي تقديرنا بأنها 
الديمقراطية  القوى  أمام  سانحة  كبيرة  فرصة 
لتقول كلمتها وأن تساهم في حق تقرير مصيرها 
بنفسها، وأن تقطع الطريق أمام من يحاول النيل 
من إرادة الشعوب الحرة التي تحاول الحصول 

على حقوقها المشروعة.  

الشعوب مفهوماً غائباً قبل ثورة التاسع عشر من 
تموز، وكانت أزمة االنتماء إلى وطن ديمقراطي 
تطفو جلياً على السطح، وكانت الخالفات عميقة 
وتعظيم  تبجيل  أن  كما  السورية،  الشعوب  بين 
المؤسسة  القوميات  وصهر  العربية  القومية 
لسوريا في بوتقة العربية هي إجحاف بحق جميع 

السوريين ومنطلق لخلق األزمات.
وأوضح الهوار وقال: لكن بعد نجاح ثورة التاسع 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  وتبني  تموز  من  عشر 
وعندما  مشتركة،  بطريقة  للمناطق  الديمقراطية 
اختلطت دماء الشعوب مع بعضها حينما داهمهم 
قاطني  جميع  عند  تولدت  السود؛  الرايات  حاملو 
أن  يجب  سوريا  أن  سوريا  وشرق  شمال  مدن 
السلطة يجب  أهلها وجميع شعوبها، وأن  يديرها 
بصورة  تحقق  قد  وهذا  وحده،  للشعب  تكون  أن 
مشروع  تطبيق  خالل  من  سنوات  منذ  عملية 

اإلدارة الذاتية.
وأنهى أنس الهوار حديثه قائالً: من يعيش في ظل 
اإلدارة الذاتية يشعر بروح التآخي وحالوة الحياة 
من  بت  الشخصي  الصعيد  على  أنا  المشتركة، 

الذاتية،  اإلدارة  لنموذج  والداعمين  المؤيدين  أشد 
وأتمنى أن يتوسع هذا النظام اإلداري حتى يستظل 
في ظله كافة السوريين، بل أنا أرى أن هذا النظام 
األوسط  الشرق  مشاكل  لجميع  حل  اإلداري 

الغارق في ذهنية السلطة والتسلط. 
االعتراف باإلدارة الذاتية سياسياً هدفنا المنشود

وفي السياق ذاته تحدثت المدرسة سميرة يوسف 
فقالت: إن كانت دول العالم واألمم المتحدة ِجدية 
في حل األزمة السورية عليها أن تعترف باإلدارة 
الذاتية التي كونتها شعوب شمال وشرق سوريا، 
المدعوم  لإلرهاب  حداً  وضعت  التي  فالشعوب 
من تركيا وأسست بنية ديمقراطية حرة وتخوض 
كل يوم مسيرة تعليمية واقتصادية وصحية رائدة 
بين كافة  الوئام والتآلف  إلى جانب خلق جو من 

الشعوب؛ لَجديرة باالعتراف الدولي.
كل  بقولها:  حديثها  يوسف  سميرة  واختتمت   
السوريين سيتنفسون الصعداء عندما يستلم الشعب 
السلطة، واإلدارة الذاتية هي النموذج القابل إلنهاء 
العنف واستمرار الحياة على الجغرافية السورية.   
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

فخار نينوى 5 
 Ninevite V

Pottery

يعد الفخار من المواضيع الهامة لدراسة واقع 
وثقافاتها  حياتها  وأنماط  القديمة  المجتمعات 
الدالئل  من  يعد  كما  عليها،  الضوء  وتسليط 
المجتمعات  تلك  لقراءة  األساسية  والمفاتيح 

وفك رموزها وتقدير أعمارها.
أنماط  أو  أنواع  من  واحد  »نينوى5«  فخار 
وانتشرت  شاعت  التي  المميزة  الفخاريات 
الرافدين   بالد  من  الشمالي  الجزء  في 

Mesopotamia خالل حقبة زمنية معينة.
التسمية:

سمي هذا النوع من الفخار بـ نينوى5 لظهوره 
)تل  نينوى  موقع  من  الخامسة  الطبقة  في 
قوينجيق(، المدينة اآلشورية القديمة وعاصمة 
دولتها الحديثة خالل الفترة الواقعة بين )705-

612( ق.م.
الفترة الزمنية:

تزامن ظهور هذا النوع من الفخار مع عصر 
فخارها  جاء  حيث  ق.م،   3100 نصر  جمدة 
خالل هذه الفترة وبعدها بقليل مشابهاً لتلك التي 
بالد  جنوب  السومرية  المدن  في  سائدة  كانت 
حتى  نينوى5  فخار  تداول  استمر  الرافدين، 

عام 2550 ق.م.
مناطق االنتشار:

انتشر فخار نينوى في مناطق واسعة من شمال 
تبه  تبه شينشي-  يارمجية-  )العباسية-  العراق 
كورا- جبل  شنكال- كري رش- تل بيال( حتى 
كذلك  زاغروس،  جبال  مناطق  إلى  وصل 
الخابور  حوض  مناطق  من  العديد  في  انتشر 
ومثلثها )جاغربازار- كشكشوك- خزنة1- تل 

موزان- تل ليالن- تل شعير...(.
ونماذجه  الفخار  بها  مر  التي  المراحل 

وزخارفه:
مرَّ هذا النوع من الفخار بمراحل عدة وتميز 
بأشكال وأنماط وزخارف مختلفة اختلفت من 
ويمكن  الزمن.  مرور  مع  أخرى  إلى  فترة 

تقسيمها إلى مرحلتين:
ـ المرحلة األولى، وتقسم إلى نوعين:

1- الفخار البسيط غير المزخرف ذات النماذج 
التالية:

ـ كؤوس ذات قواعد مدببة.
ـ جرار ذات قواعد مدببة.

ـ قدور الطبخ.
2- فخار ملون مزخرف باألشكال التالية:

ـ الهندسية: زخرفة السلم أو الفراشات- خطوط 
ذات  بيضوية  أشكال  متعارضة-  متوازية 
ساعات  هيئة  على  تصاميم  متقاطعة-  خطوط 

رملية.
ـ الحيوانية المأخوذة من الطبيعة: مجاميع من 

الغزالن والماعز.
تزين  واألوراق  الزهور  من  شريط  نباتية:  ـ 

أسفل األنية.
كاسات  أو  طاسات  التالية:  النماذج  وكذلك 
مع  طويلة  رقبة  ذات  جرار  الشراب.  لتقديم 

قاعدة سفلية.
إلى  بدورها  أيضاً  وتقسم  الثانية،  المرحلة  ـ 

نوعين:
مثلثات  هندسية:  بأشكال  محزز  فخار  1ـ 
بسيطة- خطوط متموجة- نقاط صغيرة- سهام.

ذات النماذج التالية:
الشكل  ذات  الشفة  مع  صغيرة  كاسات  ـ 

الخرزي والمدبب من األسفل.
ـ جرار مع رقبة وقاعدة مدببة من األسفل.

ـ فخار ذات زخارف أعمق أو أثخن مع وجود 
خيوط من التحززات الرفيعة.

استخدم فخار نينوى ألغراض خدمية كالطبخ 
ألغراض  وكذلك  والشراب،  األطعمة  وحفظ 

دينية أو للزينة أو الهدايا الفنية.
الفخار  من  النوع  هذا  اكتشف  من  أول  كان 
 Hormza Rassam اإلنكليزي هرمزد رسام
وذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي 
بنقل  قام  حيث  الموقع،  في  تنقيباته  خالل 
البريطانية،  المتاحف  إلى  نماذجه  من  بعض 
لكن أول من َعرف هذا النوع من الفخار كان 
 Max الباحث اإلنكليزي اآلخر ماكس مالوان

Malowan وذلك في عام 1931-1932م.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

أنقرة... أزمة رئيس ونظام واقتصاد
فرصٍة  على  أنقرة  تراهُن  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
في  األمريكّي،  الضائِع  بدِل  الزمِن  في  محتملٍة 
مسعًى لتجاوِز القضايا الخالفيّة، وعدم التفريِط 
وحلِف  واشنطن  مع  االستراتيجيِّة  بالعالقِة 
الناتو، فيما تدّق المعارضةُ وهي تنظُم صفوفَها 
مبكرٍة،  بانتخاباٍت  مطالبةً  الباِب  على  بقوٍة 
العملِة  وانهيار  خانقة  اقتصاديّة  أزمة  ظلِّ  في 
الحاكِم،  الحزِب  وشعبيِّة  االستثماراِت  وتراجِع 
من  اعتباراً  اإلقليميّة  العالقاِت  مراجعةُ  لتبدأ 

القاهرة مع رسائل إلى الخليِج.  

تحالف املعارضة الرتكّية استعداداً 
لالنتخابات

إلجراء  بدعوتها  التركيّة  المعارضة  تستمر 
انتخابات مبكرة، مستندةً إلى تغيّر المزاج العام، 
كبيراً  تراجعاً  الرأي  استطالعاُت  تُظِهر  إذ 
الحاكم  الحزب  وتحالف  أردوغان  شعبيّة  في 
بزعامة  المتطرف  القومية  الحركة  حزب  مع 
قياسيّة  حدوداً  التراجُع  ووصل  باهجلي،  دولت 
تقدماً  بوضوحٍ  وتظهر   ،%30 من  أدنى  إلى 
أوغلو  إمام  أكرم  هما  شخصيتين،  شعبيّة  في 
يافاش رئيس  بلدية إسطنبول، ومنصور  رئيس 
نتائجِ  إلى  بقوةٍ  المعارضةُ  وتستندُ  أنقرة،  بلدية 
االنتخاباِت البلديّة في 2019/3/31 التي خسر 
فيها الحزب الحاكم كبريات المدن التركيّة مثل 
ومرسين  وأنطاليا  وأزمير  وأنقرة  إسطنبول 
وأضنة وإسكي شهر، وكانت عملياً استفتاًء على 

النظام الرئاسّي. 
متتابعة  الدعواُت  جاءت  الماضية  الفترة  خالل 
من قادة المعارضة، ممثلةً بكّلٍ من كمال كليشدار 
أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورّي، وميرال 
وصالح  الخير،  حزب  زعيمة  رئيسة  أكشينار 
الدين ديميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب 
تحالٍف  إلنشاِء  ودعت  الديمقراطّي،  الشعوب 
موعدها،  كان  أيّاً  االنتخابات،  لخوِض  موّسع 
 .2023 عام  المحدد  موعدها  في  جرت  ولو 
بخوِض  تأمل  المعارضة  أنَّ  المرجح  ومن 
االنتخاباِت مستفيدةً من تجربِة االنتخابات البلدية 
األخيرة وفق تكتيك »تشتيت األصوات«، لتحرم 
شخٍص  على  تتفَق  أن  على  الفوَز،  أردوغان 
أكشينار  ودعت  دعمها،  كامَل  تمنحه  محدٍد 
إلى  الحاكم  الحزب  عن  انشقّوا  سياسيّين  لضّم 
رئيس  جان  بابا  علي  مثل  األمة«،  »تحالف 
حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داوود أوغلو 
سياسيٍّة  مناورةٍ  وفي  المستقبل.  حزب  رئيس 
بدل  الدستور  تعديَل  أردوغان  أن عرض  سبق 

االنتخاباِت.
الخطوَط  تشّكل  التي  األهداف  جملة  ومن 
للنظاِم  إصالحٍ  إجراُء  للمعارضة،  العريضةَ 
الحاليّة  السلبيّة  للنتائج  استناداً  السياسّي، 
باألزمِة  يتجلى  الذي  الداخلّي  المستوى  على 
المعيشيّة،  الحالة  وتردّي  الخانقة،  االقتصاديِّة 
للسياسة  مراجعة  بإجراء  الخارجّي  والمستوى 
الدول  شؤون  في  وتدخلها  الخارجيّة،  التركيّة 
تتمثل  األساسيّة  األهداَف  فإّن  وبذلك  األخرى، 
للنظاِم  والعودة  أردوغان،  أوتوقراطيّة  بإنهاِء 
الحاكم  للحزب  حٍدّ  ووضع  التعددّي،  البرلمانّي 
المعارضة  ِحراُك  ويأتي  والتنمية«.  »العدالة 
متزامناً مع جملِة عوامَل، منها وصوُل الرئيس 
األمريكّي جو بايدن إلى البيت األبيض، وآخرها 
التي  األتراك  المسؤولين  طالِت  التي  الفضائح 
دبي،  من  بكر«  »سادات  المافيا  رجل  ينشرها 
يسوقها  التي  االتهاماِت  كلَّ  تجاوزت  والتي 
بعدما  للمعارضِة،  ومسؤولوه  الحاكم  الحزُب 
»شهد شاهدٌ من أهله«. ووعد بكر بالكشِف عن 

أسماِء ثالث شخصياٍت مهمة، ويُعتقد أنّه يقصدُ 
خلوصي آكار وزير الدفاع وهاكان فيدان رئيس 
وزير  صويلو  وسليمان  االستخبارات  جهاز 

الداخليّة.  
ولكن ما يؤّرُق أردوغان أكثر هو مجمُل الِحراِك 
موقفها  لتوحيِد  وسعيها  للمعارضة،  السياسّي 
وتوسيع جبهتها مقابل تحالف الشعب )أردوغان 
أقطاِب  بين  أسافين  بدّقِ  فشل  فقد  باهجلي(،   –
المعارضِة، وفي محاولٍة مبكرةٍ حاول أردوغان 
مثل  خرج  الذي  »السعادة«  حزِب  استدراَج 
»العدالة والتنمية«، من رِحم حزب »الفضيلة« 
عضو  وزار  أربكان،  الدين  نجم  أسسه  الذي 
السعادة  لحزب  األعلى  االستشارّي  المجلس 
فِشل  كما  منزله،  في  أصللترك،  أوغوزهان 

بإخراج حزب »الخير« من تحالِف األمِة. 

استثامر قضية القدس للرد 
عىل املعارضة

الشعب  حزب  رئيس  مطالبِة  على  رٍدّ  وفي 
بإجراء  أوغلو،  كليشدار  كمال  الجمهورّي، 
رئيس  ألتون  الدين  فخر  قال  مبكرةٍ  انتخاباٍت 
التركيّة  الجمهورية  برئاسة  االتصال  دائرة 
وأنت  بالدِم،  تبكي  »القدُس   :2021/5/14 في 

تطالُب بانتخابات مبكرة«.
في  أردوغدو  أيقو  التركّي  المعارُض  ليكشَف 
إنفاِق  عن   2021/5/17 في  نشرها،  تغريدة 
نظام أردوغان 65 مليون دوالر على شركاٍت 
يهوديّة بأمريكا إلقناع تل أبيب أنَّ »تركيا حليٌف 

إلسرائيل«.
وسبق أن صرح أردوغان في 2020/12/25 
عقب أدائه صالة الجمعة في إسطنبول، أنَّ بالده 
ترغب بعالقاٍت أفضَل مع إسرائيل، لكن سياستها 
االستمرار  مع  ذلك  دون  تحول  فلسطين  تجاه 
بالوقوف إلى جانب فلسطين. وأضاف أردوغان 
االستخباراتّي  المستوى  على  المحادثات  أنَّ 
استؤنفت بين الجانبين. وفي 2021/5/8 وصف 

أردوغان إسرائيل بأنها »دولة إرهاب«.
طلب  بعدما  أوغلو  كليشدار  مطالبة  وجاءت 
العاملين  من  والمسامحة  العفو  أردوغان 
جّراء  تضرروا  الذين  والحرفيين  والمواطنين 

القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. 

أردوغان والبحث عن 
بدائل إقليمّية

مع  مقابلة  في  أردوغان،  قال   2021/6/1 في 

تعاوٍن  فرَص  »لدينا  إّن   :»TRT« تلفزيون 
شرق  من  واسعة  منطقة  في  مصر  مع  جادّةٍ 
»نرغُب  وأضاف:  ليبيا«.  إلى  المتوسط  البحر 
حدٍّ  أقصى  إلى  للتعاون  الفرص  هذه  باستغالل 
وتحسين عالقاتنا على أساِس نهجٍ يحقُق الفائدة 
دول  جميع  على  ينطبُق  الوضع  نفس  للجميع.. 
الخليج أيضاً«. وادّعى محبته للشعب المصرّي. 
ويأتي تصريح أردوغان بعد جوالٍت طويلة من 

العربدة البحريّة في المتوسط والبريّة في ليبيا. 
التركّي،  مولود  الخارجيّة  وزير  ووصف   
مسؤولي  بين  االجتماعات  أوغلو،  جاويش 
في  جرت  التي  واألتراك  المصريين  الخارجيّة 

2021/5/5 بأنّها »تمت في أجواء إيجابيٍّة«.
وبدأت أنقرة بتغيير سلوكها العدائّي تجاه القاهرة، 
عبر  معها  الخالِف  زوايا  لتدوير  مسعًى  في 
وأغلقِت  مسؤوليها،  لكبار  متكررة  تصريحات 
كانت  التي  للقاهرة  المعادية  اإلعالميّةَ  القنواِت 
القاهرة  كانت  بعدما  أراضيها.  داخل  من  تبثُّ 
»محمد  بالرئيس  المصرّي  الجيش  إطاحِة  منذ 
مرسي« في 2013/7/3، في مرمى استهداِف 

التصريحات التركيّة السلبيّة، فيما كان ردُّ مصر 
بتأكيِد أّن إقامة العالقات تتم وفق مبادئ القانون 
وعدم  الداخليّة  بالشؤون  التدخل  وعدم  الدولّي، 
اإلضرار بالمصالح، ودعت إلى إنهاء االحتالل 

التركّي لمناطَق سوريّة.

خطوة للوراء قبل لقاء بايدن

لمواجهِة  أوراقها  ترتيِب  إلعادة  أنقرة  تسعى 
للقاء المرتقب بين  القادمة، واستعداداً  التحديات 
بايدن وأردوغان في 2021/6/14 في واشنطن، 
هامش  على  بينهما  مباشر  اجتماع  أول  في 
السترضاء  خطوة  على  أقدمت  »الناتو«،  قمة 
الخارجيّة جاويش  إعالن وزير  واشنطن، عبر 
أوغلو، في 2021/5/31 خالل زيارته لليونان، 
عن قراِر تركيا بإعادة خبراء عسكريين روس 
الدفاع  صواريخ  منظومة  بتشغيِل  ساعدوها 
الجوّي إس-400 الروسيّة، ما اعتبره مراقبون 
»خطوة للوراِء« بعد عناٍد تركّي، ونقلت صحفية 
جاويش  عن  المعارضة،  التركيّة  »أحوال« 
يبقوا في  الروس لن  إّن »الخبراء  أوغلو، قوله 
السيطرةِ  تحت  ستكوُن  إس-400  وأنَّ  تركيا 

التركيِّة الكاملِة.
توترات  وأنقرة  واشنطن  بين  العالقة  وتشهد 
الدفاعية  منظومة إس-400  األخيرة  بعد شراء 
األمريكية  اإلدارة  فيها  ترى  والتي  الروسيّة، 
اإلدارة  لتُخرج  إف-35،  لمقاتالت  تهديداً 
المقاتالت  هذه  برنامج  من  أنقرة  األمريكية 
باإلنتاج  التركيّة  الشركات  مشاركة  وتوقف 

الصناعّي ألجزاء الطائرة.
الخارجيّة  وزير  قال   ،2021/4/28 وفي 
تركيا  »إّن »حصوَل  بلينكن:  أنتوني  األمريكّي 
الروسيّة  إس-400  صواريخ  منظومة  على 
الناتو«.  بحلف  عضويتها  التزاماِت  يخالُف 
أنقرة الصفقة مع موسكو، يعني فتح  واستكمال 
تركيا الباب لخطٍر استراتيجّي مكلٍف كاالستبعاد 
من حلف الناتو، وسبق أن حذرت واشنطن من 
أنَّ أنقرة ستخسر كّل مزايا التكامِل مع الحلف، 
وهو أمٌر بغاية الخطورةِ لدولٍة تعتمد في تسليحها 
على أسلحِة الناتو، لتفقدَ أهم مصادر قوتها، ليس 
والصمِت  بل  وحسب  التسليحّي  المستوى  على 

الغربّي إزاء السياسِة التركيّة الخارجيّة.
 في 2021/3/18، قال األمين العام لحلف شمال 
البرلمان  نواب  أمام  ستولتنبرج  ينس  األطلسي 
األوروبي: »أعربت عن مخاوفي الجدية، وكلنا 

القضايا  وبعض  ِجديةً  خالفات  هناك  أنَّ  ندرُك 
القرار  إلى  المتوسط  شرق  من  تتراوح  التي 
أو   400 إس  صواريخ  منظمة  بشراء  التركّي 

المرتبطة بالحقوق الديمقراطيّة في تركيا«.
عن  الدفاع  معهد  اتهم   201/5/31 في 
والسعي  بالتآمر  تركيا  األمريكّي  الديمقراطية 
حليفتها  مع  بالتواطؤ  »الناتو«  حلف  لتخريِب 

روسيا.

انهيار اإليرادات السياحية

طيران  شركات  قررت   2021/5/18 في 
هذا  لتركيا  رحالتها  تعليَق  تمديد  روسيّة 
الصيف، في ضربٍة جديدة للسياحة التركيّة التي 
انهارت إيراداتها مع جائحة كورونا. وانضمت 
شركة »إس 7 إيرالينز« الروسية للطيران، إلى 
»إيروفلوت« في قرار إلغاء الرحالت إلى تركيا، 
»كوفيد-19«.  بمرض  اإلصابات  زيادة  بسبب 
ووفقاً لما ذكره موقع »تي 24« التركّي، قررت 
تركيا  إلى  الرحالت  تعليق  الروسيّة  السلطات 
رحلتين  على  واقتصارها   ،2021/6/15 حتى 
الوجهة  هي  تركيا  أنَّ  وبمعرفة  باألسبوع. 
السياحة  قطاَع  وأّن  الروس،  لماليين  السياحيّة 
المحلّي  الناتج  إجمالّي  من   %12 بنسبة  يساهم 
وراء  من  الخسائر  حجم  تصور  يمكن  لتركيا، 

قرار موسكو تعليق الرحالت.
التركّي  اإلحصاءات  معهد  بيانات  وأظهرت 
بتركيا  السياحة  إيرادات  أنَّ  نيسان،  نهاية 
إلى  العام  لهذا  األول  بالربع   %40.2 تراجعت 
2.45 مليار دوالر. وكانت إيرادات السياحة قد 
هبطت العام الماضي بنسبة 65% أي 12.059 
واسعة  السفر  قيود  أثر  يظهر  ما  دوالر،  مليار 
النطاق المفروضة بسبب جائحة كورونا. وبلغت 
دوالر  مليار  تركيا 34.5  في  السياحة  عائدات 
جروب«  »سيتي  وخفض   .2019 عام  خالل 
)أحد أكبر شركات الخدمات الماليّة األمريكيّة( 
إلى   ،2021 في  تركيا  اقتصاد  لنمو  تقديراته 
3.4% من 4%، متوقعاً هبوط النشاط االقتصادّي. 
فيما انخفض سقف توقعات التضخم بحلول نهاية 
العام من 11.7% إلى نحو 15% عقب هبوط في 

قيمة الليرة التركيّة.

بيانات اإلفالس

الجمهورّي  الشعب  حزب  تقرير  وكشف 
األزمة  تسبب  عن   2021/5/6 في  المعارض 
االقتصاديّة التي تشهدها البالد بإغالق أكثر من 
200 محطة إذاعة خالل ثالث سنوات. وارتفع 
معدل التضخم إلى 17.14% على أساس سنوّي 
في نيسان الماضي، ليصل أعلى مستوى له منذ 
منتصف 2019، ومواصالً الضغط على البنك 

المركزّي ليبقي على سياسٍة متشددة.
عن  البرلمانّي  النائب  بولوت  الدين  برهان  قال 
منذ  إنّه   ،2021/5/17 في  الجمهوري  الشعب 
زاد   ،2021/5/14 وحتى  الحالي  العام  بداية 
عدد ملفات العسر المالّي التي تخضع إلجراءات 
و926  ألفاً  و754  مليونين  بمقدار  قانونيّة 
ملف، وبلغ إجمالي الملفات التي تخضع التخاذ 
مليوناً   21 أصحابها  بحق  قانونيّة  إجراءات 
»المواطنون  وأضاف:  ملفاً،  و75  ألفاً  و895 
شراء  عن  عاجزين  باتوا  العمل،  عن  عاطلون 
االقتصادية  األزمة  تعمقت  ولقد  لذويهم.  الخبز 
إلى  الفتاً  كورونا«،  تفشي  في ظل  كبير  بشكل 
ال  باتوا  شخص  ألف  و320  ماليين   3 وجود 

يبحثون عن فرص عمل لفقدهم األمل في ذلك.
منحتها  التي  »القروض  أن  بولوت  وأوضح 
تريليونات   3 إلى  وصلت  التركيّة  المصارف 
مليون   645 قدرها  بزيادة  ليرة  مليار  و790 

حتى   2021/4/27 من  الفترة  خالل  ليرة 
.2021/5/7

العجز التجارّي

المركزّي  المصرف  بيانات  إلى  واستناداً 
فإنَّ   ،2021/5/11 في  صدرت  التي  التركّي 
سّجل  تركيا،  في  الجارية  المعامالت  عجز 
نحو  الجاري،  العام  من  األول  الربع  خالل 
إنَّ  المصرف  7.8 مليار دوالر أمريكي. وقال 
مليار دوالر في شباط  العجز زاد من 2.585 
وميزان  آذار.  في  دوالر  مليار   3.329 إلى 
أو  إيرادات  صافي  يشمل  الجاريّة  المعامالت 
مدفوعات الدولة في أربعة مجاالت هي: تصدير 
السياحة، ودخل  الخدمات مثل  السلع، وتصدير 
االستثمار، والتحويالت الخارجية؛ وتقاس بالنقد 

األجنبي.
المركزي  البنك  بيانات  أظهرت   ،2020 وفي 
سّجل  الجارية  المعامالت  ميزان  أّن  التركّي، 
ويكشف  دوالر،  مليار   36.72 مقداره  عجزاً 
النقد  الرقم صعوبات واجهتها أنقرة في تدفقات 

األجنبي مع تراجع السياحة ووتيرة االستثمار.
واستناداً إلى بيانات وزارة التجارة التركيّة وهيئة 
اإلحصاء، فقد ُسّجل عجٌز في الميزان التجارّي 
بقيمة  والواردات(  الصادرات  قيمة  بين  )الفرق 
14.13 مليار دوالر في األشهر األربعة األولى 
2021، وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة 
الميزان  عجز  وبلغ   .2019 عام  من  المقابلة 
التجارّي التركّي نحو 8.67 مليار دوالر، ونحو 
عام  من  المقابلة  الفترة  في  دوالر  مليار   17.5

.2020

تجسس عىل الالجئني 
واعتقال الصحفيني

في  السويدي  مونيتور  نورديك  موقع  كشف 
2021/5/15 عن وثيقة حكومية تركية حصل 
في  عمالء  أردوغان  مخابرات  زْرَع  عليها، 
مخيمات الالجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي 

لجوء أتراك هاربين من قمع نظام أردوغان.
وتؤكد الوثيقة أن األنشطة السريّة لوكالة التجسس 
قضية  تحول  رغم  ألمانيا  في  استمرت  التركيّة 
العالقات  في  شائك  ملف  إلى  التركيّة  التجسس 
بين البلدين. وتكشف الوثيقة عن طريقة استخدام 
والموظفين  الدبلوماسيين  التركيّة  الحكومة 
لجمع  ألمانيا  في  جواسيس  للعمل  قنصليتها  في 
المعلومات، في انتهاك صارخ التفاقية فيينا التي 

تنظم العالقات الدبلوماسية بين الدول.
سريّة  وثيقة  كشفت   2021/5/12 وفي 
للحكومة التركيّة اعترافها سراً بسجن عشرات 
الصحفيين رغم سياسة اإلنكار. والوثيقة السريّة 
مونيتور«  »نورديك  موقع  عليها  حصل  التي 
وتوقيع   2020/7/2 تاريخ  تحمل  السويدّي، 
المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، 
في  مسجونين  صحفيّاً   68 أسماء  أدرجت  وقد 

مدينة إسطنبول وحدها.
المسجونين  الصحفيين  بيانات  لقاعدة  وطبقاً 
والمطلوبين في تركيا الخاصة بمركز ستوكهولم 
قضبان  خلف  صحفياً   174 يقبع  للحريات، 
السجن في تركيا، و167 مطلوب القبض عليهم، 

إما يعيشون في المنفى أو طلقاء.
أردوغان  التركّي  الرئيس  كرر  ما  وكثيراً 
لوجود  نفيهم  الحكومة  من  آخرون  ومسؤولون 
صحفيين بالسجون، مؤّكدين عدم وجود مثل تلك 

»األكذوبة«.

صناعة الفخار... مهنة أجداد تصارع االندثار

»الثكنة الفرنسية«.. أبرز المعالم األثرية
 في إقليم الجزيرة

قامشلو/ رشا علي ـ عائلة حافظت على مزاولة 
حرفة  قامشلو،  مدينة  في  الفخار  صناعة 
من  أكثر  منذ  العائلة  هذه  تاريخ  في  متجذرة 
400 عام، توارثها األبناء من اآلباء واألجداد، 
تتجه  التي  الحرفة  ومثلت مصدر رزقهم، هذه 
نحو الزوال بقيت صامدة في المدينة بفضل العم 

ميساك وأبنائه.

صناعة الفخار حرفة قديمة توارثها األبناء عن 
اآلباء واألجداد، واحدة من أقدم الحرف التقليدية 
ثقافي،  موروث  وهي  البقاء،  تصارع  التي 
اإلنسان  بوجود  ارتبطت  صناعة  أقدم  وتعد 
وتراثاً  حرفة  اليوم  وأصبحت  البعيد  األمد  منذ 
المرتبط  والتاريخ  األصالة  عن  يعبر  شعبياً 
العصور  في  اإلنسان  استخدمها  بالحضارة، 
الفخارية من خالل  األولى في صناعة األواني 
تحويل الطين باستخدام النار إلى مادة متماسكة 
واستخدام  الصناعات  تطور  مع  ولكن  وصلبة، 
أصبحت  والمعدنية  والفضية  الزجاجية  األواني 
تلك  تطور  في مهب ريح  الفخار  مهنة صناعة 

الصناعات.
صناعة  بمهنة  العمل  قل  التكنولوجيا  وبتطور 
قامشلو،  مدينة  في  تندثر،  أن  وكادت  الفخار 
مزاولة  على  حافظت  التي  الوحيدة  والعائلة 
أنتونيك  »ميساك  العم  عائلة  كانت  الحرفة  هذه 
بدروس« الذي تجاوز الثمانين بخمس سنوات، 
إن  ليعلمنا  به  »روناهي«  صحيفتنا  والتقت 
بتليس،  في  نورشين  ناحية  إلى  تعود  أصوله 
وهاجرت عائلته إلى مدينة قامشلو جراء اإلبادة 
-1915( عام  تركيا  في  لألرمن  العثمانية 
أبيه  من  المهنة  هذه  بدروس  وتوارث   )1917

وعلمها لثالثة من أبنائه.

أربعة قرون ونيف عملنا العائيل 
بهذه املهنة

وعن حب بدروس لمهنة صناعة الفخار وتعلقه 
بها تحدث قائالً: »بدأت العمل بهذه المهنة عندما 

المهنة  هذه  كان عمري 21 عاماً، ورث جدي 
من أبيه وورثها ألبي، وأنا تعلمتها من أبي، منذ 
450 سنة وهذه المهنة مستمرة في عائلتنا، وأنا 
بدوري أعلمها ألوالدي، أحدهم يعمل في البناء 
وإن  الفرن،  في  بتحميصها  يقومون  واآلخرون 

واجهتهم مشكلة أقوم أنا بمساعدتهم«.
وحول استمراره في هذه المهنة وعمله في العديد 
بين  قال بدروس: »تنقلت  المناطق والقرى  من 
وراء  سعياً  السورية  والقرى  المدن  من  العديد 
وخربي  بازار  جاغر  القرى  هذه  ومن  رزقي، 
من  الكثير  وغيرها  وسنجق  وديكي  كوجكي 
القرى، وعملت ثالث سنوات في ناحية بصيرة 
بمدينة دير الزور، وكانت جميع أدواتنا مصنوعة 
من الخشب، كان لعملنا قديماً أهمية كبيرة وكانت 
تكن  لم  كبير،  بشكل  تستخدم  الفخارية  األواني 
المواد األخرى مثل البافون/االلمنيوم/ والنحاس 

والتوتياء متوافرة أو موجودة«.
وعن مكان عمله أوضح لنا بدروس قائالً: »منذ 
يرغب  منزلي،  في  الفخار  أصنع  وأنا  سنتين 
في  المتجولون  الباعة  وبعض  التجار  بعض 
شراء الفخار، ويعتمدون على األواني الفخارية 

لحفظ اللبن بسبب امتصاص الفخار للماء«.
بدروس  تحدث  الفخار  صناعة  مراحل  وعن 
قائالً: »ال يصلح جميع أنواع الطين في صناعة 
تسمى  الطين،  من  نوعية  بانتقاء  نقوم  الفخار، 
ناعم،  بغربال  غربلتها  على  نعمل  البيرون، 
لهذا  معدة  أحواض  داخل  أيام  عدة  ونضعها 
الدعس باألقدام بقوة،  تليها مرحلة  ثم  الغرض، 
عجينة  على  لنحصل  الماء  من  بقليل  ونمزجها 
وتجهيزه،  الطين  تقطيع  ثم  وطرية،  متماسكة 

الحجر  من  مصنوع  دوالب  على  تدويره  وبعد 
تتحول في نهاية المطاف إلى أواني ومزهريات 
وفي  األشكال،  من  وغيرها  نقود  وحصاالت 
وبعد  الفرن،  في  توضع  األخيرة  المرحلة 

إخراجها يتم زركشتها بالرسوم واألشكال«.

البيع بأسعار رمزية

بدروس«  انتونيك  »ميساك  اختتم  النهاية  وفي 
حديثه قائالً: »قبل 40 سنة كان الكثير يعملون 
بهذه المهنة، أما اآلن ال يوجد أحد غيرنا يعمل 
بها في المنطقة كلها، على الرغم من التعب نبيع 
تدبر  لنستطيع  فقط  زهيدة،  بأسعار  نصنع  ما 

أمورنا المعيشية«.
وحول الموضوع ذاته تحدث لنا »أنتونيك ميساك 
أنتونيك« وهو ابن ميساك قائالً: »منذ 25 سنة 
أعمل أنا وأخي في هذه المهنة، لقد تعلمناها من 
أبي، لقد ورثنا هذا العمل من أجدادنا، أبي تقدم 
نحن  كثيراً،  العمل  يستطيع  يعد  لم  السن،  في 
نعمل حسب الطلب والحاجة، نصنع المزهريات 
مختلفة  الماء  لحفظ  وجرات  النقود  وحصاالت 

األحجام«.
وأشار أنتونيك في نهاية حديثه إلى ضرورة حب 
التي يزاولها من أجل  المهنة  أو  للعمل  اإلنسان 
على  الحفاظ  على ضرورة  وأكد  بها،  يبدع  أن 

الحرف القديمة من الضياع.
الصناعة  تاريخ  في  قدماً  األكثر  الحرفة  إنها 
من  الكثير  حملت  والتي  األولية  اإلنسانية 
الكتابة  عبر  االنساني  والتاريخ  المعلومات 
ما  أكثر  من  تزال  وما  وكانت  عليها،  والنقوش 
ألنها  التاريخية  العصور  تحديد  في  عليه  يعتمد 
قَم  الرُّ واألزمنة وحملت  الحقب  لتلك  هوية  شبه 
واألختام واألواني الفخارية معلومات جمة، بل 
والثقافة  التاريخ  في  اإلنسانية  أرشيف  حملت 
على  لإلبقاء  نحتاج  وكم  العصور،  مر  على 

استمراريتها.

العسكرية  الثكنة  تعد  علي-  هيلين  ديرك/ 
ديرك  مدينة  وسط  يقع  أثرياً  معلماً  الفرنسية 
في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا، ويعود 
الفرنسي،  االنتداب  عهد  إلى  بنائها  تاريخ 
على  تشتمل  كانت  إذ  1929؛  عام  وتحديداً 
لأللبسة  ومستودع  ومشفى  عسكرية  مهاجع 
اتصال  غرفة  جانب  إلى  الغذائية،  والمواد 
إال  »باريس«،  الفرنسية  العاصمة  مع  مباشر 
األحجار  بعض  سوى  اليوم  منها  يبق  لم  إنه 

البازلتية السوداء.
يسميها  كما   «  Qişla ferensa فرنسا  »قشال 
الجهة  في  تقع  المنطقة،  في  المحليون  السكان 
مرتفع  موقع  في  ديرك،  مدينة  من  الشرقية 
وقرية  ديرك  بين  الواصل  الطريق  من  بالقرب 

»بورزة« التابعة لديرك.
الخصوص  بهذا  قال  أحمد«  »بهجت  المؤرخ 
سيطرة  نقطة  آخر  بأن  »روناهي«  لصحيفتنا 
لالنتداب الفرنسي في المنطقة حتى عام 1927، 
ديرك.  ريف  في  »المصطفاوية«  قرية  كانت 
ذلك  في  »تييريه«  الفرنسي  الجنرال  زارها  إذ 
ديرك  باتجاه  شرقاً  الذهاب  يستطع  ولم  العام، 
حتى  آنذاك  فرنسا  سيطرة  خارج  كانت  ألنها 
بريطانيا  مع  فرنسا  اتفقت  حيث  1928م،  عام 
أخرى،  جهة  من  الكمالية  تركيا  ومع  جهة  من 
الحالية،  الحدود  وضع  تم   1929 عام  وفي 
وبموجب تلك االتفاقيات أصبحت منطقة ديرك 
تابعة لحكومة االنتداب الفرنسي، وكانت جزءاً 
أنشأتها فرنسا بعد تقسيمها  التي  من دولة حلب 

سوريا إلى دويالت. 
وتابع أحمد: »أصبحت قرية »عين ديوار« في 
ريف ديرك، هي المقر العام للقوات الفرنسية في 
المنطقة، وفيها مكان إقامة الحاكم العسكري، أما 
وكان  في 1929م،  به  البدء  تم  فقد  الثكنة  بناء 
بعض من أهالي ديرك يخدمون في قرية »عين 
ديوار« بريف ديرك، فأرادت حكومة االنتداب 
ديرك،  إلى  منها  الحكم  مركز  نقل  الفرنسي 
لهم  »القشلة«  بناء  على  يعملون  الجنود  فكان 

بعد  ديوار«  إلى »عين  ويعودون  في »ديرك« 
مشقة  من  ذلك  يرافق  كان  ما  مع  عملهم  إنهاء 
و«عين  »ديرك«  بين  المواصالت  لصعوبة 
حديثة  نقل  وسائل  وجود  لعدم  نظراً  ديوار«، 
تنقلهم في ذلك الوقت، فطلبوا من القائد الفرنسي 
أن يجد لهم حالً، فقرر المندوب السامي الفرنسي 
الفرنسي  الحاكم  مقر  ينقل  أن  بونسو«  »هنري 
استمرت  وقد  ديرك،  إلى  ديوار  عين  قرية  من 
عملية البناء من عام 1929 واكتملت الثكنة أو 

القشلة كما يسميها األهالي عام 1930«.

وأوضح »أحمد« بأن الثكنة العسكرية الفرنسية 
عنصراً   115 إلى   110 بين  تضم  كانت  التي 
الفرنسي  العلم  تحية  مراسم  يومياً  تشهد  كانت 
في كل صباح، كما أن الثكنة استخدمت كنقطة 
لرصد الحدود من خالل منظار يتيح لهم رؤية 
األراضي  من  وأجزاء  كاملة  ديوار  عين  قرية 

التركية.
وأكد »أحمد« بأن ما تم تداولها من قصص حول 
وفي  غير صحيح،  »القشلة«  في  مشنقة  وجود 
المكان،  هذا  في  شخص  أي  يشنق  لم  الحقيقة 
وما تم اإلشارة إليه بكونه مشنقة هو في الواقع 
كل  من  سالماً  بقي  ما  وهو  المراقبة،  مرصد 
أكدها أيضاً  قد  أجزاء »القشلة«، وهذه معلومة 
الجندي »لحدو غريب« و«عزيز جاجان« من 

أبناء المنطقة.
وأشار »أحمد« إلى أن القشلة شهدت عام 1941 
أحداثاً مؤسفة نتيجة الدسائس الفرنسية والتركية 
المنطقة  أبناء  بين  أعقبه من حدوث صدام  وما 

من الكرد والسريان. 
نهاية  في  أحمد  بهجت  الكردي  المؤرخ  وأكد 
حديثه لصحيفتنا »روناهي« بأن المعلم األثري 
قد أهمل واستعملت أجزاء منه ألغراض البناء 
وأجزاء أخرى لتربية الحيوانات، وأخذت الكثير 
من أحجاره واستخدمت في البناء، ولم يبَق منه 
فيما  مردوم,  وبئر  وبعض جدران  المرصد  إال 
»القشلة«  من  تبقى  ما  لترميم  محاوالت  هنالك 

من قبل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا«.
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الثروة الحيوانية... هل ستنحسر للنصف هذا العام؟! مأكوالت شعبية باتت رمزاً للمنطقة ال تزال
 حاضرة حتى اليوم

صناعة المكانس.. مهنة قديمة ال يفكر صاحبها 
بالتخلي عنها

كروب روناهي ـ أسباب ُمتداخلة دفعت بمربي 
للتخلي عن  في شمال وشرق سوريا  الماشية 
حياة  إلنقاذ  مواشيه  من  بالقليل  ليس  جزء 
المتبقية منها، وهو ما قد يُهدد الثروة الحيوانية 

في المنطقة كماً ونوعاً، فهل من حلول؟

اإلنتاج  على  يعتمد سكان شمال وشرق سوريا 
كمصدر  والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي 
لذلك  عوائلهم،  معيشة  وتأمين  لدخلهم  رئيسي 
أي خلل أو تراجع في هذا المصدر يُشكل تهديداً 
بعد  واضح  بشكٍل  ذلك  وتجلى  لحياتهم،  حقيقياً 

الجفاف الذي حلَّ على المنطقة في هذا العام.
من  شاسعة  مساحات  بفقدان  الجفاف  تسبب   
اإلنتاج  وضعف  بعالً،  المزروعة  األراضي 
في المحصول عامةً، وهو ما انعكس سلباً على 
الباهظة  التكلفة  نتيجة  أيضاً  الحيوانية  الثروة 

للبدائل التي قد تُستعمل في تربية الحيوانات.
ال ترتبط هذه المشكلة بمنطقة جغرافية معينة في 
شمال وشرق سوريا، بل تعم المنطقة، إذ باتت 
ارتفاع  مقابل  تدريجياً،  تنخفض  الماشية  أسعار 
المعادلة  هذه  المختلفة،  بأنواعه  العلف  أسعار 
طبيعية في سنوات الجفاف، إال أن إغالق باب 
تصدير األغنام لخارج المنطقة وإغالق المعابر 
إضافياً  كان سبباً  السوريّة  الحكومة  مناطق  مع 
مضاعفة  خسائر  وبالتالي  السعر  النخفاض 
للمربين، األمر الذي يهدد الثروة الحيوانية كماً 

ونوعاً في شمال وشرق سوريا هذا العام.

باتت تجارة خارسة

قرية  من  المواشي  مربي  أحد  حسن،  سليمان 
يوضح  الدرباسية  لناحية  التابعة  الغنامية 
هذا  الجفاف  أثر  كيف  »روناهي«  لصحيفتنا 
العام على تربيتهم للمواشي بالقول »سابقاً عند 
دوٍل  من  الشعير  نستورد  كنا  الجفاف،  حدوث 
أخرى ونطعمه للمواشي، مثل أوكرانيا وغيرها 
المعابر  إغالق  ونتيجة  اليوم  لكن  الدول«،  من 
وتوقف االستيراد، يضطر سليمان حسن وغيره 

من المربين شراء العلف بأسعار خيالية.
إذ وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الشعير  
إلى 1350 ليرة سوريّة، والتبن إلى 500 ليرة 
في المقابل يباع كيلو اللحم القائم بـ 8000 آالف 
المعادلة  هذه  تعتبر  حسن  ووفق  سوريّة،  ليرة 
كيلو  من  أكثر  تأكل  الماشية  ألن  لهم،  خسارة 

غرام من الشعير لزيادة الوزن بنفس الكمية.
ويضيف »أكثر من نصف أهالي قرية الغنامية 
مثل  الجميع  وحال  المواشي،  على  يعتمدون 
وهم  الزراعة  على  يعتمدون  والباقي  حالي، 

أيضاً يعانون نتيجة الجفاف الحاصل«.
يتألف  أغنامي  قطيع  كان  السابق  »في  ويتابع: 
من 200 رأس، أما اآلن ونتيجة التكلفة باهظة 
رأس«   100 على  قطيعي  يقتصر  فقد  الثمن، 
قد تخلى عن نصف  وبهذا يكون سليمان حسن 
اآلخر،  النصف  تربية  مقابل  الغنم  من  قطيعه 
بنسبة  الحيوانية  الثروة  تضائل  يعني  ما  وهو 
تزيد عن 30% في حال عدم إيجاد حلول مناسبة.

مساعدات الزراعة ليست
 مبستوى املشكلة

الزراعية في  تقدمه مديريات  الذي  الدعم  وعن 
الدعم  أن  حسن  يقول  الذاتية،  اإلدارة  مناطق 
عن  الناتجة  النخالة  مادة  توزيع  على  يقتصر 
المطاحن، ويرى أن هذا الدعم ال يكفي، ويقول 
واحدة  مرة  »النخالة«  مادة  وزعت  »الزراعة 
سليمان  ويدّعي  اآلن«،  حتى  توقفوا  ثم  ومن 
مستودعات  في  المادة  بوجود  علمه  حسن 
التوزيع متوقف، ويتساءل عن  أن  إال  الزراعة 
توقف  سبب  يعلم  أحد  »ال  ويضيف  السبب؟ 
التوزيع، مع العلم بأن توزيعهم للنخالة سيكون 
تلك  يوزعون  أنهم  حيث  علينا،  كبيرة  فائدة  له 
الواحد،  غرام  للكيلو  ل.س   300 بسعر  المادة 
في حين نشتري الكيلو غرام الواحد من السوق 
بسعر 1000 ل.س، أي أن هناك فرق كبير في 
السعر، ولكن اإلدارة توقفت عن التوزيع، ضف 
تكفي  لم تكن  التي وزعوها  الكمية  أن  إلى ذلك 

المواشي«.
كما أن غالبية المواد العلفية باتت مرتفعة الثمن 
يعتمد  الذي  اليابس  الخبز  سعر  كان  إذ  اليوم، 

المربين عليه كمتمم كان بـ75 ليرة للكيلو الواحد 
ويقول  ليرة،  بـ80  اليوم  بات  المنصرم،  العام 
سليمان  »هل من منطق يقبل هذه الفروقات؟!«

أسباب أخرى
»محمود الشحود« مربي من ريف الرقة الشرقي 
يتفق مع سليمان حسن حول المشاكل التي يعانيها 
أسعار  غالء  وهي  أال  الحيوانية،  الثروة  قطاع 
األعالف، إال أن السعر في الرقة منخفض عن 
يبلغ  الشحود  ووفق  أخرى،  ومناطق  الدرباسية 
سعر كيلو الشعير الواحد 900-1000 ليرة، أي 
مشكلة  وهنا  الدرباسية،  عن  ليرة   300 بفارق 

أخرى في ضبط األسعار.
مادة  شراء  سعر  حددت  الذاتية  اإلدارة  وكانت 

سوريّة،  ليرة  بـ850  الفالحين  من  الشعير 
الثروة  تهدد  أخرى  مشكلة  الشحود  ويضيف 
بكثرة  األمراض  انتشار  وهي  أال  الحيوانية، 
األدوية  وغالء  السنة  لهذه  الجفاف  بسبب 

البيطرية.
ينتظر مربو المواشي في الرقة أيضاً، كما حال 
الثانية  الدفعة  على  حصولهم  الدرباسية،  مربي 
عبر  الزراعة  توزعها  التي  النخالة  مادة  من 
الشحود  ويقول  بالمربين،  الخاصة  الجمعيات 
»الجمعيات وزعت كمية من العلف كدفعة أولى 

وبانتظار الدفعة الثانية«.
ويعزي مربي األغنام »محمد العويد« من ريف 
المعابر  »إغالق  إلى  األزمة  هذه  أسباب  الرقة 
وتصدير  األعالف  استيراد  وتوقف  الحدودية 
األعالف  أسعار  ارتفاع  إلى  أدت  التي  األغنام 

واحتكار التجار للمواد العلفية«.

فتح املعابر

من  جزء  عن  تخلى  اآلخر  هو  العويد  محمد   
أنه  ويؤكد  حسن،  سليمان  غرار  على  قطيعه 
»كان يملك 100 نعجة )غنمة( أما اليوم أصبح 
لديه 30 فقط، والتي باعها مقابل شراء األعالف 

للقطيع الباقي لديه.
بمربي  الخاصة  الجمعيات  من  العويد  يطالب   
المواشي )الغنامية( تأمين المواد العلفية لتغطي 
احتياجات المربي بأسعار مدعومة وكافية وفتح 

المعابر للمحافظة على الثروة الحيوانية.
في حين يربط إبراهيم الجاسم من الريف الشمالي 
المساحة  بضآلة  العلف  أسعار  ارتفاع  للرقة، 
أن  »إال  الحصاد  موسم  بداية  رغم  المزروعة 
أسعارها  على  تحافظ  تزال  ال  العلفية  المواد 
المزروعة  المساحات  قلة  بسبب  المرتفعة 

بمحصول الشعير«.
كما باتت األسعار ضمن حقول القمح بعد الحصاد 
)بقايا المحصول( مرتفعة أيضاً، والتي وصلت 
ويطالب  الواحد  للدونم  سوريّة  ليرة  ألف  لمئة 
المواشي  لمربي  منح رخص  بضرورة  الجاسم 
الريف  إلى  المدينة  من  األعالف  نقل  لسهولة 

بسبب مواجهة صعوبات في نقل األعالف.

الشدادي/ حسام دخيل ـ تعد مدن شمال وشرق 
مدناً  الزور«  ودير  والرقة  »الحسكة  سوريا 
ذات طابع عشائري، حيث ال يوجد هناك فرق 
كبير بين سكان الريف والمدن من حيث العادات 
والتقاليد والمأكل والمشرب، على عكس بعض 
أمور  تطور  ورغم  األخرى،  السورية  المدن 
بصمة  تركت  التراثية  األكالت  أن  إال  المجتمع 

ألهالي الجزيرة.

التي تميزها  المدن ببعض األكالت  وتمتاز هذه 
اليوم،  هذا  حتى  موجودة  تزال  وال  البقية،  عن 
للضيوف  بتقديمها  المناطق  هذه  أهالي  ويتفاخر 
المطاعم  انتشار  من  الرغم  على  والزائرين 
ودخول أصناف جديدة من األكالت، وخاصة بعد 
األزمة السورية نتيجة اختالط الثقافات المشكلة 
للنسيج السوري، سواء كان أثناء فترات النزوح 
بين المحافظات السورية أو الهجرة خارج البلد.

أكلة  هي  المنطقة  بها  ُعرفت  أكلة  أشهر  وتعد 
المطبوخ  الضأن  لحم  من  تتكون  والتي  الثريد، 
تسمى  خاصة  آواني  عبر  ويقدم  بالمرق، 
ويختلف  المحلية،  اللهجة  في  »الصينية« 
بها. ومنسف  تقدم  التي  المناسبة  حجمها بحسب 
الصينية  في  الصاج  خبز  بوضع  يكون  الثريد 
واللحم،  المرق  إليها  ويضاف  المنسف،  أو 
أدوات  أية  تستخدم  وال  باليد  الثريد  ويؤكل 
أخرى كالملعقة والشوكة وغيرها. ويقدم منسف 
وفي  االجتماعية،  المناسبات  مختلف  في  الثريد 
األعراس، وتعتبر وجبة رئيسية تقدم للضيوف.

حديثه  خالل  اإلبراهيم  محمد  التسعيني  وقال 
من  الثريد  »تعتبر  »روناهي«:  لصحيفتنا 
شمال  مناطق  بها  تتميز  التي  المأكوالت  أشهر 
باقي  عن  وتميزها  عام،  بشكٍل  سوريا  وشرق 
المدن السورية، وهي تعتبر تقليداً رئيسياً ألهل 

المنطقة«. ونوه إلى أن ألكلة الثريد تقاليد خاصة 
أو  الصينية  توضع  حيث  تجاوزها،  يجوز  وال 
ويتقابل  المنتصف  في  الشكل  دائرية  المنسف 
حصراً،  باليد  وتُؤكل  شخص،  من  أكثر  عليها 
واإللية  الرأس  الواحد  المنسف  في  ويوضع 
الذبيحة.ويجلس  لحم  بقية  إلى  إضافة  والطرف 
صاحب البيت مع الضيوف على منسف واحد، 
مختلف  من  اللقيمات  من  عدداً  يأكل  أن  ويجب 
أجزاء منسف الثريد ليطمأن الضيوف من جودة 
جلسة  »هناك  اإلبراهيم:  وتابع  األكل.  ونظافة 
يجوز  ال  حيث  المنسف،  على  للجلوس  خاصة 
أن تؤكل على الطاوالت بل تكون الجلسة على 
المنسف  على  يجلس  أن  يجوز  وال  األرض، 
إليته  او متكئاً، بل يجلس الشخص على  متربعاً 
ويثني إحدى ساقيه ويضم ساقة األخرى. وأيضاً 
قبل  الطعام  عن  المنزل  يقوم صاحب  أال  يجب 
أن  بل يجب  بالخجل،  لكيال يشعرهم  الضيوف، 

يبقى آخرهم أكالً«.

الوضع االقتصادي يؤثر

وأضاف محمد اإلبراهيم: »الثريد يعتبر من أكثر 
الصالة  عليه  الرسول  ذكره  وقد  بركة،  الطعام 
والسالم في حديث عن أنس والذي جاء فيه: )ثم 
على  الثريد  كفضل  النساء  على  عائشة  فضل 
الثريد  يحمله  لما  منه  إشارة  في  الطعام(،  سائر 
وجود  إلى  اإلبراهيم  وأردف  وبركة.  فوائد  من 
البيت  تقدم على سفرة  التي  المناسف  أنواع من 
يقدم  والذي  والرز  اللحم  كمنسف  الجزراوي، 
المنسف  أرضية  تفرش  ولكن  الطريقة،  بنفس 
بالمكسرات  ويزين  اللحم  فوقها  ويضاف  بالرز 
ثريد  إلى  إضافة  والكاجو،  والجوز  كالصنوبر 
المنطقة  عرفتها  والتي  الضأن،  لحم  مع  الباميا 

الشرقية لسوريا من مدينة دير الزور.
ولفت اإلبراهيم إلى أن كل هذه األنواع واألصناف 
ال تزال موجودة حتى اليوم، وتقدم بنفس الطريقة 
المتوارثة، سواء في المناطق الريفية أو حتى في 
التي  االقتصادية  الظروف  أن  إلى  ونوه  المدن. 
تمر على البالد هذه األيام أجبرت األهالي على 
االستعاضة بلحم الفروج عوضاً عن لحم الضأن 

الذي بات غالي الثمن.
أما أكلة الخميعة المعروفة عند العرب في مناطق 
إقليم الجزيرة، وخصوصاً مربي المواشي، تكاد 
بالكاد  وباتت  المنطقة،  في  وتنقرض  تختفي 
العبد هللا 65  نزهة  بحسب  السن  لكبار  تحضر 
خبز  من  الخميعة  »تصنع  وأضافت:  عاماً. 
العربي  السمن  إليه  ويضاف  المقطع،  الصاج 
وجبة  الخميعة  وتقدم  والسكر،  المغلي  والحليب 
تقدم  رمضان  شهر  وفي  الفطور،  على  أساسية 
ودسمة  غنية  وجبة  تعتبر  وهي  السحور،  على 

جداً«.
الصباحية  الوجبة  كانت  الخميعة  أن  إلى  ولفتت 
األزمنة  في  الفراتية  الجزيرة  لسكان  المفضلة 
في  الخميعة  من  فطور  يخلو  ال  وكاد  الغابرة، 

صباحات األهالي.
الزمن  هذا  في  أن  إلى  العبد هللا  نزهة  وأشارت 
الجزيرة  إقليم  سكان  من  الكثير  استغناء  ومع 
غابت  التحضر  نحو  واتجاههم  المواشي،  عن 
اليوم، وإذا ما أردت صنعها في  وجبة الخميعة 
الواحد  فالكيلو  تكلفتها مرتفعة جداً،  فإن  المنزل 
ليرة  ألف  الـ35  يتعدى  العربي  السمن  من 
سورية، ولتر الحليب بـ1000 ليرة وكيلو السكر 
على  صعبة  االقتصادية  1800والظروف  بـ 

األهالي ولم يعد بإمكانهم إعدادها.

مهنة  المكانس  صناعة  ـ  آغا  جل  روناهي/ 
يزالون  ال  الذين  عشاقها  ولها  شعبية  تقليدية 
وكذلك  منها،  يعيشون  كمهنة  بها  متمسكين 
زبائنها الذين يحبذون استخدامها رغم ما وصلنا 
كهربائية  وأدوات  وحضارة  تطور  من  إليه 
النوع  هذا  محل  حلت  للتنظيف  تستعمل  حديثة 

من المكانس.

»علمني جاري املسيحي
 هذا الكار«

علو  تل  قرية  من  ستيني  رجل  المحمد  سلوم 
يمارس مهنته  الجنوبي،  آغا  الواقعة بريف جل 
ها،  وشدِّ المكانس  صنع  في  عاماً  أربعين  منذ 
وكان قد تعلمها من جاره المسيحي ليخترع لنفسه 
دربه  رفيقة  لتصبح  عمله  في  تعينه  بدائية  آلةً 
أسرةٍ  رب  والكفاح.  والشقاء  العمل  رحلة  في 
تتألف من سبعة أشخاص، علم زوجته صناعة 
هذا  عمله  وعن  أوالدهما،  منها  ليربيا  المكانس 
قال: »علمت بدوري زوجتي لتعينني على تأمين 

مسؤولية  فهذه  واحتياجاتها،  العائلة  مستلزمات 
لكن  األبوين رغم ضعف وبساطة اإلمكانات«. 
أدواته  بأّن  يقول  عمله؟  في  الرجل  يحتاج  ماذا 
معدني  وسلٌك  خيوٌط  يحتاجه  ما  فكل  بسيطة، 

»تيل« ويدان تجيدان صناعة المكانس ببراعة.

»صانع املكانس«

يقول  الصنع األولية؟  أين يحضر مادة  لكن من 
الرجل بأّن الناس يزرعونها في بيوتهم أو على 
وتكبر  تنمو  أن  إلى  السابق  في  القطن  أطراف 
كما  المكانس«  »صانع  للرجل  فيحضرونها 
يطلق عليه أهل المنطقة الذي اشتهر بهذا اللقب 
وصوب  حدٍب  كّل  من  الناس  يقصده  بينهم. 
حاملين حزماً من نبتة المكنس التي سرعان ما 
إتقانها  شدة  من  الناظر  ينذهل  لمكنسة  تتحول 
يقوم  حيث  أصول،  بالعمل  وللبدء  وحرفتها. 
برميل  في  المكنس  حزم  بنقع  وزوجته  الرجل 
يحوي الماء لعدة ساعات، وذلك ليطرى ويسهل 

طويه والعمل والتحكم فيه.
وعن ساعات العمل التي يقضيها الزوجان تقول 
عاماً:  الخمسين  ذات  الحسين  فاطمة  الزوجة 
»نستيقظ في الصباح الباكر، وما أّن نتناول لقمة 
أنفسنا«،  ننسى  حتى  بالعمل  نبدأ  حتى  الفطور 
يشدون من خمسة عشر إلى عشرين مكنسة بشكٍل 
ال  بسيطاً  أجراً  عملهم  جراء  ويتقاضون  يومي 
يوازي تعبهم وتركيزهم ومجهودهم قائلة: »نأخذ 
500 ليرة فقط أجرة أيدينا إذا كان المكنس من 
الزبون، أما إذا كانت المكنسة بأكملها منا صناعة 

ومواد فيصل سعرها لـ 2500 ليرة«.
كانت  مضت  وسنوات  أياماً  الزوجة  وتستذكر 
أجرتهم ال تتجاوز المئة ليرة والمكنسة كاملة بـ 

500 ليرة.

أحوال معيشية صعبة

وفيما إذا فكرت العائلة تغيير مهنتها لتحسين وضعها 
من  ومنهكاً  متعباً  بدا  الذي  الستيني  الرجل  يقول 
العمل طوال كل هذه السنين متسائالً: »ماذا سأعمل 
إذا غيرت مهنتي وكيف سأعيش وأعيل عائلتي؟« 
يكافح الرجل العصامي في حياته، فعمله ال يقتصر 
موسمية  صنعة  تعتبر  التي  المكانس  صناعة  على 
بل  فقط،  الصيف  في  المكنس  نبتة  بجني  مرتبطة 
يعمل كبائع متجول يركب دراجته النارية ليجول في 
القرى المجاورة عارضاً مكانسه للبيع مردداً: »ما 

أصنعه في الصيف أبيعه في الشتاء«.

صعوبات العمل

واآلثار  التعب  من  الزوجين  مهنة  تخلو  وال 
آثار  المحمد  ينسى  فال  صحتهما،  على  السلبية 
بسببها:  عينه  تُقلع  أن  كادت  التي  الجروح 
»الخياط أصعب مرحلة بصنع المكنسة، تحتاج 
تركيز  وعدم  خطأ  وأي  عضلية،  وقوة  لتركيز 
ربما يفقدك أحد عينيك«، يعاني الزوجان من ألم 
لمهنٍة  طبيعية  كنتيجة  والعيون  والظهر  بالرقبة 
المواد  لغالء  نظراً  نفقاتها  تغطي  تكاد  ال  شاقة 
الداخلة بصناعتها رغم بساطتها. ال يفكر سلوم 
المحمد وزوجته بتعليم وتوريث تلك المهنة ألحد 
فهذه  ومشاق،  متاعب  من  يعانيانه  لما  أوالدهم 
المهنة باتت رفيقة دربهم ومن الصعب االستغناء 

عنها.

 اإلسالم
والديمقراطية ـ3ـ

الدين والحياة 

حممد القادري 

ومن بعد سيدنا موسى عليه الصالة والسالم 
بني  في  األنبياء  من  الكثير  هناك  كان 
إسرائيل، قال فيهم هللا سبحانه وتعالى: )ومن 
يعدلون(  وبه  بالحق  يهدون  أمة  موسى  قوم 
159- األعراف. منهم النبي الذي طلبوا منه 
فقال لهم: )إن هللا قد بعث  أن يعين لهم ملكاً 
لكم طالوت ملكاً(، ولم يقل أنا الملك ثم إنه بعد 
عليه  داوود  لسيدنا  نفسه  طالوت  تنازل  ذلك 

الصالة والسالم عن الحكم والملك. 
سيدنا داود عليه الصالة والسالم: قال له هللا 
سبحانه وتعالى: )يا داوود إنا جعلناك خليفة 
في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل هللا(. وذلك بعد أن 
دخل عليه خصمان وطلبا منه أن يحكم بينهما 
بيننا  )فاحكم  الحق:  عن  يخرج  أال  ونبهاه 
بالحق وال تشطط واهدنا إلى سواء الصراط(. 
وعندما عرضت عليه قضية دخول الغنم في 
الزرع وإتالفها له شارك ابنه سيدنا سليمان 
فهمه  بحسب  منهم  كل  فحكم  الحكم،  في 
األصوب.  هو  سليمان  حكم  وكان  للقضية 
سيدنا سليمان عليه الصالة والسالم: آتاه هللا 
سبحانه وتعالى ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده 
حيث كان جنوده من الجن واإلنس والطير، 
ورغم ذلك سمع صوت فرد صغير جداً من 
شعب مملكته وهي النملة، وحاور الهدهد عند 
سليمان:  لسيدنا  قال  حيث  سبأ  من  رجوعه 
بنبأ  سبأ  به وجئتك من  تحط  لم  بما  )أحطت 

يقين(22-النمل.
ملكة  إلى  كريم  بكتاب  وأرسله  جوابه  فقبل 
على  عرضتها  الرسالة  وصول  وعند  سبأ، 
القرار  أخذ  في  لمشاركتها  مستشاريها 
إلى  ذهابها  فقرروا  واضحة،  بديمقراطية 
مجلس  وفي  والسالم،  الصالة  عليه  سليمان 
سيدنا سليمان كان يتسابق الجن واإلنس على 
وعندما  الدولة،  حكم  على  ومعاونته  خدمته 
ترك  على  يجبرها  لم  سبأ  ملكة  عليه  دخلت 
دون  من  الشمس  عبادة  وهو  قومها،  دين 
هللا، بل ناقشها في عرشها ثم قيل لها ادخلي 
الصرح، بعد ذلك قالت بكامل إرادتها وبدون 
إكراه: )قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت 

مع سليمان هلل رب العالمين( 44- النمل.
يسَع  لم  والسالم:  الصالة  عليه  سيدنا عيسى 
إلى الحكم أبداً حتى أنه لما حكموه في المرأة 
نفسه  الشعب  ليحكم  إليهم  الحكم  رد  الزانية، 
لهم:  قال  حيث  حي  بضمير  ولكن  بنفسه 
خطيئة(  له  ليست  من  ليرجمها  أو  )فليرمها 
آمن به محبة وطوعاً من دون إكراه اثنا عشر 
حياته  في  شاركوه  المقربين،  أصحابه  من 
من  والبشارة  الحكمة  وورثوا  تعاليمه  ونشر 
بعده، ولم يسعوا إلى الحكم والسلطة والملك، 
ينزل  أن  منه  طلبوا  الذين  الحواريون  وهم 
عليهم مائدة من السماء فنزلت على رغبتهم، 
وهم الذين أمر هللا سبحانه وتعالى المؤمنين 
وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  سيدنا  بشريعة 
وجل:  عز  فقال  مثلهم  يكون  أن  اإلسالمية 
كما  هللا  أنصار  كونوا  آمنوا  الذين  أيها  )يا 
قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
فآمنت  أنصار  نحن  الحواريون  قال  هللا  إلى 
طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين(. 
اإلسالم والديمقراطية في شريعة سيدنا محمد 
)ص( ارتبط اسم اإلسالم ارتباطاً كامالً وتاماً 
أتباع  أن  حتى  )ص(،  محمد  سيدنا  بشريعة 
الشرائع األخرى قد ال تقبل اليوم أن توصف 

باإلسالم.
وفي الحقيقة أن هللا سبحانه وتعالى أكمل دينه 
والمنهاج  الشريعة  بجعله  علينا  نعمته  وأتم 
ظهوراً.  اإلسالمية  الشرائع  آخر  المحمدي 
)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

ورضيت لكم االسالم ديناً(3-مائدة.
المنهاج  في  التشريع  مصادر  إلى  نأتي 

المحمدي )ص(. 
وتعالى  سبحانه  كالم هللا  هو  الكريم:  القرآن 
نفسه  يصف  وهو  الدين  هذا  شرع  الذي 
يسألون(  وهم  يفعل  عما  يسأل  )ال  فيقول: 

23-األنبياء.
إليهم  حاجة  غير  من  الخلق  خلق  هذا  ومع 

وهو عالم ما سيكون منهم. 

ابراهيم الجاسم سليمان حسن محمد العويد محمود الشحود

االحتكار

الفروقات  هذه  سبب  يوضح  حسن  سليمان 
أوصلنا  الشعير  لمادة  التجار  »احتكار  بقوله 
أتوا  التجار  بعض  أن  حيث  عليه،  نحن  ما  إلى 
الشعير  محصول  كامل  واشتروا  الخارج  من 
وأصبحوا يتحكمون بالسعر على هواهم دون أي 
رقابة، إضافة إلى إصرارهم على الدفع بالدوالر 
وبالليرة  مرتفعاً  الدوالر  صرف  سعر  كان  إذا 
في  أي  الصرف،  سعر  انخفض  إذا  السوريّة 

الحالتين تكون األسعار مرتفعة«.
سليمان حسن يُحذّر في ختام حديثه من »خطر 
تُقدر  إذ  منطقتنا«،  في  الحيوانية  الثروة  يهدد 

ألف رأس  بحوالي  يومياً  النافقة  المواشي  أعداد 
المواشي  جوع  بسبب  ذلك  وكل  المنطقة،  في 

وعدم قدرة المربين على تغذيتها، بحسب قوله.

الهّوة بني التكاليف 
واألرباح باتت كبرية

خالد سيدو من أهالي قرية الغنامية يقول: »تأمين 
العلف هذا العام أصبح صعباً جداً نتيجة الجفاف 
الحاصل، إضافة إلى زيادة تكاليفه، ما يؤدي إلى 
إضافة  للمواشي،  والشراء  البيع  عمليات  توقف 
مردود  مع  المصاريف  هذه  تناسب  عدم  إلى 

المواشي من ألبان وحليب«.

عدداً  أرعى  انا  المثال،  سبيل  »على  ويضيف: 
من األبقار، كل بقرة يُكلف غذائها اليومي حوالي 
15 ألف ليرة سوريّة، في حين مردودها اليومي 
ليرة  آالف  العشرة  يتجاوز  ال  ولبن  حليب  من 
سوريّة، أي أن خسارتنا كبيرة نتيجة الهوة بين 
ارتفاع  إلى  يعود  والسبب  واألرباح  التكاليف 

سعر األعالف«.

الكميات املوزعة ال تكفي

قامت مديرية الزراعة في ناحية الدرباسية قبل 
فترة بتوزيع مادة العلف على مربي المواشي، إال 
أن هؤالء يشتكون من الكميات التي تم توزيعها، 

إضافة لتوقف عملية التوزيع.
في هذا اإلطار يقول خالد سيدو: »الكميات التي 
وزعتها دائرة الزراعة لم تكِف المواشي، حيث 
أنهم كانوا يوزعون 50 كيلو غرام من الشعير 
كيلو   50 تأكل  البقرة  أن  حين  في  بقرة،  لكل 
خمسة  أو  أربعة  غضون  في  العلف  من  غرام 
السوق  من  المتبقية  الكميات  بشراء  فنقوم  أيام، 
توزع  أن  إال  جداً«،  ُمكلفة  وبأسعار  الخارجية 

الكمية الثانية توقف«، ويتساءل متى ستوزع؟

مطالب ُمِحّقة فهل ِمن ُمجيب؟

ُمربو المواشي يناشدون المعنيين بأن يضعوا حداً 
لهؤالء التجار، ألن لقمة الشعب أصبحت تحت 
األعالف  كمية  بزيادة  يطالبونهم  كما  رحمتهم، 
للحيوانات لكي ال يضطروا لشراء  المخصصة 
التي  األسعار  بتلك  األسواق  من  األعالف  تلك 

يحددها التجار.
كان  موسٍم  وفي  صرفة،  زراعية  منطقة  في 
مناشدات  تمتزج  الموقف،  سيد  فيه  الجفاف 
المتضررين مع عرقهم، لذلك يجب على المعنيين 
إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهم، ألن هؤالء 
المتضررين هم العمود الفقري القتصاد المنطقة.


